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POVZETEK

Socialno varstvo je mreţa ukrepov in programov drţave za reševanje socialne
problematike vseh tistih, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Glavni nosilec
socialnega varstva je drţava, ki z različnimi socialno varstvenimi storitvami nudi svojim
drţavljanom oporo in preprečuje njihovo socialno ogroţenost. Slovenija nudi pestro
ponudbo socialno varstvenih storitev, ki jih izvajajo tako organizacije in zdruţenja v lasti
drţave kot tudi zasebniki. Kljub razliki v razvoju gospodarstva, lahko Slovenijo primerjamo
z zelo razvitimi drţavami. Tako je Slovenija, kljub slabši gospodarski rasti in političnemu
poloţaju, v svetu po socialno varstvenih storitvah, ki jih nudi, primerljiva tudi z Nemčijo, ki
sodi med evropske oziroma svetovne velesile. Bistvena razlika med obema drţavama na
področju socialno varstvenih storitev se pojavi pri njihovem izvajanju na nivoju lokalne
samouprave. Za Nemčijo je značilna močna decentralizacija izvajanja socialne politike, kar
pomeni, da je večina nalog prenesenih na raven lokalnih skupnosti, ki imajo pri njihovem
reševanju veliko samostojnost. Republika Slovenija sicer strmi k decentralizirani upravi,
vendar je vloga drţave pri izvajanju socialne politike še vedno velika.
Ključne besede: socialno varstvo, socialno varstvene storitve, socialna zaščita, izvajalci,
financiranje, Slovenija, Nemčija.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der soziale Schutz bezeichnet ein Netzwerk der Staatsmaßnahmen und Programme, die
sorgen für das Lösen der sozialen Problematik von denjenigen, die können sich selber den
sozialen Schutz nicht zusichern. Der Hauptträger des sozialen Schutzes ist der Staat, der
seinen Bürgern mit verschiedenen Sozialschutzleistungen die Stütze gewährt und
verhindert ihre soziale Gefährdung. Slowenien bietet ein buntes Angebot der
Sozialschutzleistungen. Die Leistungen werden durch Staatsorganisationen und
Vereinigungen ausgeführt, als auch durch Privatmänner. Trotz des Unterschieds in der
wirtschaftlichen Entwicklung ist Slowenien mit sehr entwickelten Staaten vergleichbar. So
kann Slowenien, trotz schlechterer wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Lage in der
Welt, durch die angebotenen Sozialschutzleistungen mit einer der europäischen oder
sogar weltweiten Weltmachten – Deutschland – vergleicht werden. Der wesentliche
Unterschied im Sozialschutzgebiet zwischen die beiden Staaten liegt in der Ausführung
von diesen Leistungen auf der lokaler Selbstverwaltungsebene. Deutschland prägt starke
Dezentralisation in der Ausführung von der Sozialpolitik, das heißt, dass die meisten
Aufgaben auf die Landesebene delegiert werden und dass die Länder große Autonomie
bei der Lösung der Aufgaben haben. Die Republik Slowenien strebt zwar nach der
dezentralisierten Verwaltung, aber bei der Ausführung der Sozialpolitik spielt der Staat
noch immer eine große Rolle.
Schlüsselwörter: der soziale Schutz, die Sozialschutzleistungen, soziale Sicherheit,
Ausführenden, Finanzierung, Slowenien, Deutschland.
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1 UVOD

Človek je kot druţbeno bitje vsak dan oblegan z različnimi socialnimi in materialnimi
teţavami. Te teţave poskuša najprej rešiti sam, nato se obrne na svojce in prijatelje, če
pa vseeno ne najde rešitve, so te teţave prepuščene reševanju druţbene solidarnosti in
medčloveške pomoči. Ravno zaradi tega imajo posamezne drţave razvit resor, to je
socialno varstvo, katerega glavni namen je reševanje človekovih socialnih stisk. Sistem
socialnega varstva je mreţa programov in ukrepov drţave, s pomočjo katerih poskuša
drţava reševati socialne stiske oziroma teţave posameznikov ali določenih skupin ljudi.
Namen sistema socialnega varstva je preprečevanje socialne ogroţenosti.
Na izbiro teme za diplomsko delo je vplivala predvsem ţelja, naučiti se, kakšno socialno
zavetje nam nudi naša drţava. Da ne bo preveč enostavno, sem si za primerjavo izbrala
še drţavo Nemčijo. Na to odločitev so vplivali trije razlogi. Prvi razlog je, ker me zanima,
ali lahko tako majhno drţavo kot je Slovenija primerjamo z Nemčijo, ki velja v Evropi za
zelo razvito drţavo. Drugi razlog je, da bolje razumem nemško kot katerikoli drugi tuji
jezik. Tretji pa, ker ţelim spoznati, ali igra na socialno politiko kakšno vlogo drţavna
ureditev. Slovenija je namreč parlamentarna republika, Nemčija pa zvezna republika.
Slovenija je v Ustavi opredeljena kot pravna in socialna drţava. Namen moje diplomske
naloge je ugotoviti, ali je naša drţava res socialna drţava, spoznati, kakšne socialno
varstvene storitve nudi, se podrobneje seznaniti z njimi, predstaviti te storitve in narediti
primerjavo z Nemčijo.
Diplomsko delo bom začela z definicijami pojmov drţava, socialna drţava, drţava blaginje,
socialna politika, socialna zaščita, socialna varnost, socialno zavarovanje in socialno
varstvo. Anjuta Bubnov-Škoberne (2002, str. 31) pravi, da so »sami pojmi na prvi pogled
skoraj sinonimi, zato je v praksi uporaba pojmov zavajajoča glede vrste in obsega pravic,
ki temeljijo določenem sistemu«.
Sledil bo kratek pregled razvoja socialne politike v Sloveniji po drugi svetovni vojni ter
pravnih podlag, ki urejajo področje socialno varstvenih storitev. Pravnih virov iz tega
področja je veliko. Najpomembnejša sta Ustava, ki je temelj vseh zakonov, ter Zakon o
socialnem varstvu. Sledijo podzakonski akti. Seveda ne smem pozabiti omeniti še
zakonodaje Evropske unije, na katero je Slovenija kot članica vezana, ter mednarodne
zakonodaje.
Nadalje bom predstavila načela, ki se morajo upoštevati pri uresničevanju socialne
politike. Načela so zelo pomemben del vsake politike, saj določajo pravila, ki jih morajo vsi
upoštevati, saj bi brez njih nastal kaos in nesoglasje med izvajalci in uporabniki socialno
varstvenih storitev.
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Največ pozornosti bom namenila predstavitvi socialno varstvenih storitev v Sloveniji.
Poznamo preventivne in kurativne socialno varstvene storitve. Kurativne socialno
varstvene storitve delimo na prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč druţini,
institucionalno varstvo, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter pomoč
delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.
Na koncu prvega sklopa diplomske naloge, ki govori o socialno varstvenih storitvah v
Sloveniji, bom predstavila, kako se izvajajo socialno varstvene storitve ter katere
organizacije in institucije, ki izvajajo socialno varstvene storitve, poznamo ter kako se te
storitve financirajo.
V drugem sklopu diplomske naloge bom predstavila drţavo Nemčijo kot socialno drţavo,
vendar v manjšem obsegu kot bom to storila za našo drţavo. Osredotočila se bom
predvsem na primerjavo socialno varstvenih storitev pri nas in v Nemčiji. Pri predstavitvi
socialno varstvenih storitev v Nemčiji se bom osredotočila samo na razlike, ki se pojavljajo
v primerjavi s socialno varstvenimi storitvami, ki jih nudi Slovenija. Predstavila bom
izvajalce teh storitev. Ker je obseg socialno varstvenih storitev zelo pester, bom za
Nemčijo podrobno predstavila primer socialno varstvenih storitev na področju oskrbe
otrok.
Na koncu bom še povzela bistvene razlike med obema drţavama na področju socialno
varstvenih storitev, ter s tem zaključila diplomsko delo.
Osnovna nit diplomske naloge je trditev, da je drţava Slovenija socialna drţava, da ponuja
različne socialno varstvene storitve, ki so dobro zasnovane, kvalitetne in primerljive tudi z
drugimi drţavami. Zastavila sem naslednje dve hipotezi:
Hipoteza 1: Republika Slovenija namenja za socialno varstvo različnih področij bistveno
manj sredstev od Zvezne Republike Nemčije.
Hipoteza 2: Zaradi drugačne drţavne ureditve imajo pri urejanju in izvajanju socialno
varstvenih storitev v Nemčiji lokalne samoupravne skupnosti veliko večjo vlogo kot v
Sloveniji.
Pri svojem delu sem uporabljala metodo deskripcije s študijem domače in tuje literature,
metodo kompilacije in deduktivno metodo. Osnovni namen vsakega raziskovanja je
deskripcija ali opis predmetov, problemov, kjer te stvari podrobno predstavimo in jih
pojasnjujemo. Metodo kompilacije sem uporabila pri definiranju različnih pojmov na
podlagi stališč ter spoznanj. Z deduktivno metodo pa sem obrazloţila dejstva in zakone.
Na koncu diplomske naloge pa sem uporabila še primerjano metodo, s katero sem
primerjala socialno varstvene storitve pri nas in v Nemčiji.
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2 REPUBLIKA SLOVENIJA KOT SOCIALNA DRŢAVA

2.1 POJEM SOCIALNE POLITIKE IN POVEZANI POJMI
Na kratko bom predstavila, kako si razlagati pojem socialna politika ter povezane pojme.
Povezani pojmi so: drţava, socialna drţava, drţava blaginje, socialna politika, socialna
zaščita, socialna varnost, socialna zavarovanja, socialno varstvo.
Drţava je organizacija človeške druţbe pod najvišjo, največkrat suvereno silo na
omejenem območju, ki so ga pogosto zdruţili zgodovinski razvoj in geografske razmere
(Vidmar v: Pogačnik, 2006, str. 933).
Pojem socialna drţava se na splošno uporablja za drţavo, ki s svojo zakonodajo in drugimi
aktivnostmi skrbi in je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in socialnih interesov
prebivalstva. Načelo socialne drţave je izrecno določeno ustavi. V 2. členu Ustave
Republike Slovenije je določeno: Slovenija je pravna in socialna drţava (povzeto po
Bubnov-Škoberne, 2010, str. 28). Na drţavnem portalu RS (E-uprava, 2010) je socialna
drţava opredeljena skozi njene naloge, in sicer mora drţava poskrbeti za kakovost
ţivljenja, varnost in blaginjo svojih prebivalcev, še zlasti, če se ti znajdejo v neugodnih
ţivljenjskih razmerah. Tako se drţava zaveţe, da bo skrbela za svobodo dela, razna
socialna zavarovanja ter razvoj zdravstva, šolstva in kulture. Njena vloga je
spodbujevalnega značaja, kaţe se predvsem v zagotavljanju denarnih sredstev,
odstranjevanju ovir za uresničevanje socialne funkcije ter upoštevanju pravne drţave. Pri
socialnih pravicah gre načelno za ustavno obljubo drţave, da jih bo poskušala uresničevati
v skladu s svojimi moţnostmi. Za resnično socialno drţavo je pomembno, da so te pravice
trdno in nedvomno zagotovljene ter da je zanje zagotovljeno tudi sodno varstvo.
»O pomenu drţave blaginje se je začelo razpravljati v času velike gospodarske krize v
tridesetih letih 20. stoletja v ZDA. Tedanji ameriški predsednik F. D. Roosvelt je
utemeljeval, da vloga drţave ni samo v tem, da s prisilnimi sredstvi zagotavlja izvajanje
pravnega reda (drţava policist), temveč tudi v tem, da skrbi za blaginjo prebivalstva
(drţava blaginje)« (Bubnov-Škoberne, 2010, str. 29). Za drţavo blaginje je značilen
blaginjski tip socialne politike, katerega cilj je socialna blaginja celotne populacije. Tu
drţava prevzema odgovornost za zagotavljanje osnovnih oblik blaginje za svoje
drţavljane. Drţava blaginje izhaja iz drţavljanov, ki imajo priznane socialne pravice.
Samih definicij socialne politike je veliko. Tako na primer Wilensky meni, da spadajo v
socialno politiko tisti programi, s katerimi se zagotavlja minimalne standarde na področju
prehrane, zdravja, izobraţevanja in stanovanja. Po Zaldu pa pomaga socialna politika
tistim ljudem, ki so v stiski, zadrţati minimalno raven socialnega in osebnostnega
delovanja. Castles, ki trdi, da naj bodo socialni programi socialne politike namenjeni le
socialno šibkim, je blizu Glazerju, ki meni, da je osnovni cilj socialne politike pomoč
3

revnim. Po Andersenu pa naj socialna politika ne bi skrbela samo za socialno varnost
prebivalstva, ampak tudi za kvaliteto ţivljenja, kar pomeni tudi nadzor nad samim trgom
ter nad kakovostjo proizvodov in storitev (povzeto po Rus, 1990, str. 72-77).
Pojem socialna zaščita je dokaj mlad, saj se je začel uporabljati v zadnjih desetletjih.
»Uporablja se praviloma kot najširši pojem oziroma sistem, ki obsega socialne varnosti
vključno s sistemi socialnih zavarovanj, socialnih pomoči in tudi drugih socialnih
ugodnosti, kot so na primer stanovanjske ugodnosti, subvencije predšolskega varstva,
subvencije prehrane za otroke in mladine, davčne olajšave in podobno« (BubnovŠkoberne, 2010, str. 33).
Na spletni strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ, 2010) najdemo
podrobno opredeljen pojem socialne varnosti: »V Republiki Sloveniji smo sprejeli definicijo
socialne varnosti kot pravico posameznika, da je zavarovan za naslednja tveganja, za
primer: bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva,
preţivljanja otrok ter dajatve druţinskim članom po smrti osebe, ki je preţivljala druţino in
pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Drţava je po določbah
Ustave Republike Slovenije dolţna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in
drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolţna varovati
druţino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne
razmere.«
Pojem socialna varnost se v mednarodnih aktih uporablja v zvezi s pravico do socialne
varnosti ali s sistemi socialne varnosti. Za slovenski pravni red je opredelitev ključnega
pomena, zaradi opredelitve ustavne človekove pravice do socialne varnosti. »S pravicami
v sistemu socialne varnosti se zagotavlja varnost in kontinuiteta dohodka delavcem in
drugim aktivnim osebam in njihovim druţinskim članom v času, ko ne morejo delati ali
imajo povečane stroške« (Bubnov-Škoberne, 2010, str. 32).
Po 2. odstavku 50. člena Ustave RS je drţava dolţna urediti in skrbeti za delovanje
obveznega zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugih socialnih zavarovanj.
»Obvezna socialna zavarovanja naj bi bila organizirana za socialne primere bolezni,
materinstva, invalidnosti, starosti, smrti osebe, ki je preţivljala druţino, brezposelnost,
izredne izdatke in poškodbe pri delu. Značilnosti sistemov socialnih zavarovanj so
določene v Priporočilu Mednarodne organizacije dela št. 67 o varnosti dohodka iz leta
1944« (Bubnov-Škoberne, 2010, str. 32).
»Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznikov, druţin in skupin prebivalstva« (1. člen ZSV). Sistem socialnega varstva
obsega sistem dajatev v denarju, storitvenih in stvarnih dajatvah, ki imajo naravo
socialnih pomoči. Namenjene so posameznikom, druţinam in skupinam prebivalstva, za
katere se v posebnem postopku ugotovi, da potrebujejo socialno pomoč v denarju, ker
nimajo zadostnih sredstev za ţivljenje, ali socialno pomoč v naravi, ker potrebujejo
socialne storitve (na primer svetovanje, zavodsko varstvo, drugo pomoč) ali stvarne
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dajatve (na primer hrano, obleko, medicinske pripomočke). Sistem socialnega varstva ima
univerzalno naravo, ker je namenjen vsakomur, ki se znajde v socialni stiski iz objektivnih
razlogov (povzeto po Bubnov-Škoberne, 2010, str. 44). Podrobnejšo vsebino in sestavo
pojma bom predstavila še v nadaljevanju diplomskega dela.

2.2 RAZVOJ SOCIALNE POLITIKE
Na kratko si bomo pogledali razvoj socialne politike v Sloveniji po 2. svetovni vojni.
Po vojni je bila prvi dve leti vsa druţbena politika v bistvu socialna politika, saj je drţavno
politični vrh z njo zagotavljal eksistenco ljudem (povzeto po Kolarič, 1991, str. 580):
 organiziral in kontroliral je distribucijo hrane,
 prerazdelitev stanovanj,
 razdeljevanje zemlje revnim kmetom, kmetom brez zemlje,
 zagotavljal je rehabilitacijo za vojne invalide
 omogočal je socialno varnost za druge ţrtve vojne, predvsem otroke.
Drţava je pričela z izgrajevanjem sistema blaginje. Vse nove drţavne institucije so bile
dejansko centralizirani drţavni zavodi, ki so se finančno napajali direktno iz proračuna. Ker
je produktivnost v nastajajočem industrijskem sektorju rasla počasneje kot so naraščali
stroški za realizacijo sprejetih socialnih obveznosti, je postal razkorak med formalnopravno
zagotovljenimi socialnimi pravicami ter materialnimi moţnostmi za realizacijo teh pravic
vedno večji in vidnejši. Seveda pa nobena drţava ne more nekoč sprejetih socialnih
obveznostih enostavno preklicati oziroma se jim odreči. Edino moţnost ima, da jih prenese
na druge akterje (povzeto po Kolarič, 1991, str. 580-582).
Ravno na podlagi tega se je v 50-ih letih pojavil akt »finančne decentralizacije« socialnega
sektorja. Skozi ta akt so institucije, ki so skrbele za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za šolstvo in zdravstvo, in podobno, dobile pravni status finančno samostojnih zavodov.
Tako niso bile več neposredno financirane iz drţavnega proračuna, ampak iz na novo
formiranih drţavnih skladov. Na koncu šestdesetih let je nato ta proces decentralizacije šel
še naprej. Drţava je namreč prenesla del nalog iz socialnega prava na današnjo lokalno
samoupravo in na podjetja (povzeto po Kolarič, 1991, str. 580-582).
»Ustava iz leta 1974 predpiše novo organizacijsko obliko, v okviru katere naj bi producenti
socialnih storitev ter uporabniki le-teh neposredno, brez posredovanja drţave, soočali
svoje interese (Kolarič, 1991, str. 582).«
Skozi opisan razvoj politike se je kot pravi Kolaričeva (1991, str. 583) »izoblikoval notranje
razvejan, entropičen oziroma prostorsko zelo razpršen formalni del sistema blaginje.
Njegova ekspanzija je potekala na račun neformalnega dela sistema blaginje, ki mu
socialna politika ni posvečala nobene pozornosti.«
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S sprejetjem Zakona o socialnem varstvu leta 1992 se je nato pričela transformacija
dotedanjega sistema blaginje v pluralni sistem blaginje z javnim, neformalnim
(prostovoljnim) in komercialnim sektorjem. Zakon o socialnem varstvu tako vsebuje
številne nove kategorije, ki jih prejšnja zakonodaja ni poznala. To so javna sluţba,
nacionalni program, javni socialni zakon, koncesija in licenca (povzeto po Kolarič, 1993,
str. 279).

2.3 PRAVNI TEMELJI
Pravni temelji zajemajo različno pravno podlago, ki se hierarhično prične z mednarodnimi
viri, nadaljuje z ustavo, zakonskimi akti ter podzakonskimi akti.
Mednarodni viri
Nacionalna zakonodaja na področju socialnega varstva se po drţavah članicah Evropske
unije razlikuje, zato je pomembno, da se za enotno delovanje ustvarijo skupna pravila.
»Skupna pravila, ki morajo veljati v enotnem prostoru, urejata Uredba 1408/71 in Uredba
574/72, ki prvo uredbo dopolnjuje. Uredbi usklajujeta sisteme socialnega varstva
posameznih evropskih drţav in ponujata rešitve za večino morebitnih čezmejnih teţav«
(Črnak-Meglič, 1998, str. 36).
Mednarodni viri ne obsegajo samo predpisov Evropske unije, ampak tudi usmeritve Sveta
Evrope. Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 drţav iz evropske
regije. Na področju socialnega varstva je Svet Evrope izdal številne akte, med njimi tudi
Evropsko socialno listino. Listina poudarja tri posebna področja socialnega varstva:
druţino, materinstvo in starost. Pri delu Sveta Evrope na področju socialne problematike
je potrebno poudariti, da je omenjena ustanova izdala tudi priporočila o človekovih
pravicah (Evropska konvencija za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin) in
otrokovih pravicah (Priporočilo št. R 91/9 odbora ministrov članicam Sveta Evrope glede
nujnih ukrepov v druţinskih zadevah).
S področja človekovih pravic so veljavni tudi mednarodni viri Zdruţenih narodov. Med
mednarodne vire spada Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki ima močan vpliv na
človekovo ţivljenje po vsem svetu.
Na področju socialnega varstva ima pomembno vlogo tudi Mednarodna organizacija dela
(ILO), ki je izdala Uredbo o ratifikaciji Konvencije št. 102 o minimalnih normah socialne
varnosti.
Ustava
Področje socialnega varstva ureja ţe Ustava Republike Slovenije (Ur. list, št. 33/91) in
sicer v 2. členu, kjer je Slovenija opredeljena kot pravna in socialna drţava. Podrobneje
ustava teh dveh pojmov ne opredeljuje. Glede na temo diplomskega dela, je na tem
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mestu zanimiv predvsem pojem socialna drţava. Ta pojem se je v ustavah uveljavil v
najnovejšem času, ko so spremenjene druţbene in ekonomske razmere zahtevale, da
drţava opravlja celo vrsto dejavnosti, ki naj omogočijo višjo stopnjo socialnosti oziroma
tako imenovane ljudske blaginje.
Nadalje Ustava Republike Slovenije ureja v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah predvsem temeljne socialne in ekonomske pravice, ki jim je mogoče
zagotoviti učinkovito sodno in drugo pravno varstvo. V tem poglavju Ustava ureja tudi
socialne pravice. Po 15. členu se le-te uresničujejo neposredno na podlagi Ustave.
Pomembna člena sta tudi 14. člen in 22. člen. Prvi govori, da so vsakomur zagotovljene
enake pravice, ne glede na katerokoli osebno okoliščino. Vsi smo pred zakonom enaki.
Drugi pa govori o tem, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v
postopku pred sodiščem in drugimi drţavnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih in interesih. (povzeto po
Ustava RS, 1991)
Zakon o socialnem varstvu
Socialno varstvene storitve so najbolj obširno opisane v Zakonu o socialnem varstvu (Ur.
list, št. 3/07), ki je za področje socialne varnosti najpomembnejši akt. Je sistemski zakon,
ki ureja sistem preprečevanja in reševanja socialnih in materialnih problematik. Zakon o
socialnem varstvu je leta 1992 spremenil dotedanjo delitev pristojnosti med drţavo in
lokalnimi skupnostmi. Večina pristojnosti je bila prenesena na raven drţave. S tem so
lokalne skupnosti izgubile moţnost neposrednega vpliva na večino socialno varstvenih
storitev. Zakon je od svojega nastanka doţivel kar nekaj sprememb in dopolnitev. Zadnje
večje spremembe in dopolnitve so bile sprejete februarja 2004. Prinesle so določene
spremembe na področju nalog lokalnih skupnosti. Podrobnejšo vsebino Zakona o
socialnem varstvu, ki se nanaša na socialno varstvene storitve, bom predstavila v
nadaljevanju diplomskega dela.
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. list, št. 52/95) in
poleg standardov1 in normativov2 posameznih storitev določa tudi postopek za
uveljavljanje storitev. Pravilnik ureja predvsem storitve, ki so opredeljene v 11. členu ZSV.
Te storitve morajo imeti določene standarde in normative, s katerimi je moţno opredeliti,
prepoznati in reševati socialne stiske.

1

Standard posamezne storitve se določi z naslednjimi elementi: opis storitve, upravičenci ali
upravičenke ali strokovno področje na katerem se uporablja, postopek izvajanja, trajanje, metode
dela, izvajalci, izobraţevanje, dokumentacija.
2

Normativ storitve določa časovne okvire, število storitev na izvajalca ter načela smotrne
organiziranosti izvajalcev.
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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
V pravilniku (Ur. list, št. 36/02) je opredeljena metodologija, ki določa splošne elemente,
kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, amortizacije, investicijskega vzdrţevanja
in stroški financiranja za oblikovanje cen posameznih storitev. Določa tudi posebnosti pri
oblikovanju cen posameznih socialno varstvenih storitev. Po tem pravilniku oblikujejo cene
vsi izvajalci socialno varstvenih storitev, ne glede na to, ali se storitev izvaja v okviru
mreţe javne sluţbe ali izven nje.
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev
Uredba (Ur. list, št. 110/04) predpisuje merila za določanje oprostitev pri plačilu socialno
varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja. O oprostitvah pri plačilu storitev
odloča v okviru javnih pooblastil center za socialno delo. V primeru, ko pa ne gre za
storitve iz okvira javne sluţbe, pa o oprostitvah odloča pristojni organ financerja.
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
Pravilnik (Ur. list, št. 72/04) podrobneje določa način podelitve koncesije in pogoje, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar za podelitev koncesije, ter dokazila o njihovem
izpolnjevanju, moţnost poznejšega izpolnjevanja določenih pogojev in način njihove
izpolnitve, trajanje koncesije za različne vrste storitev ter pogoje in omejitve podaljšanja
koncesije, način dela komisije za koncesije, način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno
podrobnejšo vsebino, način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na podlagi
koncesije, ter način finančnega in drugega poročanja koncesionarja koncedentu.
Pravilnik o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
Ta pravilnik (Ur. list, št. 55/05) določa vsebino in obliko obrazcev zahteve za oprostitev
plačila socialno varstvene storitve celodnevnega institucionalnega varstva, zahteve za
oprostitev plačila nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreţe javne sluţbe za
upravičence do institucionalnega varstva ter zahteve za oprostitev plačila socialno
varstvene storitve pomoč druţini na domu.
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
Pravilnik (Ur. list, št. 38/04) določa postopek za sprejem, premestitev in odpust
uporabnikov pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva odraslih v obliki
dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva, ki ga na področju socialnega varstva
v skladu s predpisanimi standardi in normativi izvajajo izvajalci v okviru mreţe javne
sluţbe. Ti izvajalci so:
 domovi za starejše
 posebni socialno varstveni zavodi za odrasle
 varstveno delovni centri in
 socialno varstveni zavodi za usposabljanje
Pravilnik določa tudi posebnosti postopka pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva v varstveno delovnih centrih in posebnosti postopka sprejema, premestitve in
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odpusta v drugi druţini. Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri uveljavljanju
pravice do storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, v kolikor
posamezna vprašanja niso drugače urejena.
Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire druţinskega
pomočnika
Ta pravilnik (Ur. list, št. 84/04) podrobneje določa pogoje za opredelitev polnoletnih oseb
s teţko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnih teţko gibalno oviranih oseb, ki
potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb in lahko uveljavljajo
pravico do izbire druţinskega pomočnika pod pogoji in po postopku, ki jih določata Zakon
o socialnem varstvu in ta pravilnik.
S tem pravilnikom se tudi natančneje ureja postopek uveljavljanja pravice do izbire
druţinskega pomočnika in podrobneje opredeljujejo osnovne naloge, ki jih je dolţan
invalidni osebi nuditi druţinski pomočnik v okviru pomoči, ki jo invalidna oseba potrebuje
pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb in v skladu z njenimi potrebami in
interesi.
Pravilnik določa tudi obliko in vsebino obrazca, na katerem se lahko vloţi vloga za
uveljavljanje pravice do izbire druţinskega pomočnika, obrazca izjave invalidne osebe o
izplačevanju dodatka za pomoč in postreţbo oziroma dodatka za tujo nego in pomoč,
obrazca o podatkih za določitev plačilne sposobnosti invalidne osebe, prispevka
zavezancev oziroma oprostitve plačila pravic druţinskega pomočnika, obrazca izjave
izbranega druţinskega pomočnika ter obrazca za mnenje pristojne invalidske komisije.
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih
storitev
Pravilnik (Ur. list, št. 67/06) določa minimalne tehnične zahteve za izvajanje naslednjih
socialno varstvenih storitev:
 pomoč druţini na domu,
 institucionalno varstvo,
 vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Tega pravilnika se morajo drţati vsi izvajalci socialno varstvenih storitev, ne glede na to ali
so izvajalci fizične ali pravne osebe.
Pravilnik ureja tudi minimalne tehnične zahteve za izvajanje dejavnosti, ki jih opravljajo
centri za socialno delo.
Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za
delo in vpisa v register
Pravilnik (Ur. list, št. 3/06) podrobneje ureja postopek in pogoje za začetek opravljanja
socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register zasebnikov in
pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, prenehanje oziroma odvzem
dovoljenja za delo ter izbris iz registra.
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Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
Ta pravilnik (Ur. list, št. 74/04) določa način izvajanja inšpekcijskega nadzora nad delom
javnih socialno varstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki
izvajajo socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo, nadzor nad izvajanjem
nalog lokalnih skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu ter nadzor nad delom drugih
izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju
socialnega varstva in varstva otrok in druţine po posebni pogodbi o sofinanciranju.
Nacionalni program socialnega varstva
Z nacionalnim programom drţava določi, katere in koliko storitev bo nudila drţavljankam
in drţavljanom pod enakimi pogoji. Marca 2006 je Drţavni zbor sprejel nacionalni program
socialnega varstva za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Namen tega dokumenta je
uvedba določenih sprememb v urejanju področja socialnega varstva s strani drţave.
Eden najpomembnejših nacionalnih programov je Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ur. list, št. 39/06). Njene poglavitne naloge so:
zagotoviti normalne pogoje za ţivljenje ter povečati socialno vključenost, zagotoviti enake
moţnosti, preprečiti revščino, zagotoviti pomoč in oskrbo, ko je ta potrebna. (1. poglavje
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010). V
nacionalnem programu so natančno opredeljena tudi merila za določitev mreţe javne
sluţbe. To so količinski kriteriji (normiran obseg, učinek in število izvajalcev),
organizacijski kriteriji in kakovostni kriteriji. Opredeljena so tudi merila za oblikovanje
mreţe sluţb z javnimi pooblastili, izhodišča za oblikovanje mreţ socialno varstvenih
dejavnosti, ki jih bo spodbujala in sofinancirala drţava (povzeto po Resoluciji o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010).

2.4 NAČELA
Temeljna načela so osnova oziroma pomagalo pri izvajanju socialne politike. Načela se
uporabljajo kot celota, saj se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. V nadaljevanju so
predstavljena temeljna oziroma najpomembnejša načela, ki jih morajo upoštevati ter se
po njih ravnati vsi uporabniki ter izvajalci socialne politike.
Načelo enotnosti
Načelo enotnosti socialne varnosti je vrednostno izhodišče razvijanja enovitega sistema
skrbi za socialni poloţaj posameznika (Vodovnik, 2006, str. 160).
To načelo zahteva, da se enotno določi minimum pravic ter enotni temelji za organizacijo,
delovanje in financiranje posameznih vej socialne varnosti. Načelo zahteva, da se
uporabnike v enakem poloţaju obravnava enako. Ţe Ustava nalaga drţavi, da se zagotovi
vsakomur minimalne socialne pravice. Da pa je to zagotovljeno, mora skrbeti javna
sluţba, ki jo organizira drţava (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in socialno
pravo, Vodovnik, 2008).
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Načelo vzajemnosti in solidarnosti
Bistvo načela vzajemnosti je, da so prispevki za socialno varnost odvisni predvsem od
posameznikovega dohodka in premoţenja. Uţivanje pravic pa je odvisno zlasti od njegovih
dejanskih potreb in ne od materialnega poloţaja. Temelj socialne varnosti je človekova
solidarnost. Solidarnost je dobra volja neke druţbe, da pomaga nekemu osebku, da ne ţivi
kot izolirano bitje, ampak v neki organski povezavi, kjer se lahko poveţe z drugimi ljudmi.
Načelo solidarnosti predvsem pomeni, da ţelimo pomagati šibkejšemu delu prebivalstva
(invalidom, starejšim ljudem, otrokom), se pravi tistim, ki ne po svoji krivdi ne morejo
poskrbeti zase oziroma za svoje bliţnje (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in
socialno pravo, Vodovnik, 2008).
Načelo univerzalnosti
Zasnova socialne varnosti temelji na univerzalni, splošni skrbi za prebivalstvo, kar pomeni,
da poskuša zajeti čim več oseb, ki jih doletijo isti socialni primeri. To se kaţe predvsem pri
postopni širitvi socialnih pravic. Predpisi s področja socialne varnosti namreč postopoma
širijo krog upravičencev do dajatev in storitev, hkrati pa nastajajo nove storitve in dajatve
(lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in socialno pravo, Vodovnik, 2008).
Načelo delitve po delu
Vsebina načela delitve po delu je, da bo oseba, ki je v času aktivnega dela imela večje
dohodke (zaradi višje izobrazbe, delovnega mesta…), tudi ob nastopu socialnega rizika,
prejemala višje denarne dajatve (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in socialno
pravo, Vodovnik, 2008).
Načelo demokratičnosti in privatizacije
Za dobre odnose med udeleţenci socialnih razmerij je značilna visoka stopnja ureditev teh
razmerij s prisilnimi predpisi. S temi predpisi so določeni predvsem organiziranost, obseg
in pogoji za uveljavljanje pravic ter postopek uveljavljanja. Pri nas in po svetu je značilen
tudi proces privatizacije in sicer predvsem socialnih zavarovanj. Tako poznamo
prostovoljno socialno zavarovanje, pri katerem uporabniki sami in demokratično določijo
kriterije za uveljavljanje pravic (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in socialno
pravo, Vodovnik, 2008).
Načelo zakonitosti
To načelo pravi, da morajo biti vse pravice iz naslova socialne varnosti natančno določene
z zakonom in drugimi podzakonskimi akti (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in
socialno pravo, Vodovnik, 2008).
Načelo nezastarljivosti in neodtujljivosti
Pravice, ki jih zavarovanec oziroma upravičenec pridobi s tem, ko izpolnjuje vse z
zakonom določene pogoje, ne zastarajo. Upravičenec lahko pravico nekaj časa ne
izkorišča, kasneje pa jo lahko spet aktivira. Načelo neodtujljivosti pa pomeni, da so
pravice v socialni varnosti osebne in jih ni mogoče odtujiti oziroma prenesti na drugo
osebo (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in socialno pravo, Vodovnik, 2008).
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Načelo varstva pravic
Če je posamezniku kršena njegova pravica iz socialne varnosti, ki ima svoje temelje v
zakonu, lahko uveljavlja varstvo te pravice (lastni zapiski predavanja predmeta Delovno in
socialno pravo, Vodovnik, 2008).

2.5 SOCIALNO VARSTVO V SLOVENIJI
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju in odpravljanju osebno občutenih
socialnih stisk in objektivno prepoznavnih socialnih teţav posameznikov, druţin in skupin
prebivalstva. Podrobneje jih ureja Zakon o socialnem varstvu. (Bubnov-Škoberne, 2010,
str. 378).
Področja socialnega varstva so v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005
opredeljena kot eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni pravičnosti,
solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče
ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih moţnosti
ter preprečevanje socialne izključenosti.
Ukrepi sistema socialnega varstva so namenjeni preprečevanju in razreševanju socialne
problematike posameznikov, druţin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov
znajdejo v socialnih stiskah in teţavah ali v rizičnih ţivljenjskih situacijah. Zaradi tega ne
morejo avtonomno sodelovati v druţbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju
svojih socialnih potreb ter pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, ki jih urejajo
posamezni zakoni.
Za reševanje omenjenih socialnih problemov obstajata dve vrsti socialnih pomoči (3. člen
ZSV):
 storitve in ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju nastanka in reševanju obstoječih
socialnih teţav,
 denarna socialna pomoč, namenjena tistim posameznikom, ki si materialne
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.
V diplomskem delu se bom osredotočila na prvo vrsto socialnih pomoči.
Socialno varstvo torej obsega socialno varstvene dajatve za osebe brez sredstev za
ţivljenje, ki zaradi starosti ali nezmoţnosti za delo niso sposobni ustvarjati dohodkov ali če
zaradi objektivnih razlogov nimajo zagotovljenega minimuma sredstev za preţivljanje sebe
in svojih druţinskih članov, in socialno varstvene storitve (svetovanje, pomoč,
institucionalno varstvo) za ogroţene skupine prebivalstva kot so na primer invalidne
osebe, starostniki, otroci in odrasli v posebnih stiskah (Kalčič, 1996, str. 19).
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2.6 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
Zakon o socialnem varstvu v svojem drugem poglavju definira več vrst socialno varstvenih
storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči posameznikom, druţini in skupinam pri
reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno
varstvene storitve se nudijo zaradi preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in teţav.
Za preprečevanje socialnih stisk in teţav ZSV določa storitve socialne preventive (10. člen
ZSV). Za odpravljanje ţe obstoječih stisk in teţav pa zakon določa več vrst storitev, in
sicer svetovanje posamezniku, pomoč druţini, institucionalno varstvo, organizirano skrb z
vodenjem, varstvom in zaposlitvijo pod posebnimi pogoji ter pomoč delavcem (11. člen
ZSV).
Vse socialno varstvene storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in teţav, razen
pomoč delavcem v podjetjih, se morajo opravljati v skladu z normativi in standardi, ki jih
predpiše minister, pristojen za to področje.
Ker ZSV določa, da imajo storitve naravo pravice, lahko posameznik uveljavlja pravico do
storitve po predvidenem postopku, pri čemer se uveljavljata načeli enake dostopnosti in
proste izbire oblike za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.
Socialno varstvene storitve delimo na preventivne in kurativne socialno varstvene storitve.
Preventivne socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk
in teţav, obsegajo pa aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, druţini in
skupinam (10. člen ZSV). S storitvami, ki jih nudijo izvajalci socialnega varstva, skušajo
pomagati posameznikom ali skupinam, da bi sami rešili osebne, materialne in druge stiske
ali teţave. Te aktivnosti se lahko kaţejo v oblikah predavanj, svetovanj, nudenja osnovnih
pogojev za organiziranje samopomoči (prostorov) in drugo. Za kurativne socialno
varstvene storitve je odločilno razločevanje med človeško stisko3 in teţavo4.
Razlikovanje med njima je pomembno, ker je reševanje osebne ali druţinske zagate
moţno samo takrat, ko nekdo teţavo doţivlja kot osebno stisko. Iz diagrama spodaj lahko
razberemo, kako delimo kurativne socialno varstvene storitve.

3

Socialna teţava je objektivno stanje nekega človeka ali skupine, je stvarno neskladje tega človeka
z naravo in z razmerami, v katerih ţivi.
4

Stiska je osebno doţivljanje teţave – človek se te teţave zaveda in zaradi tega trpi.

13

Slika 1: Delitev kurativnih socialno varstvenih storitev

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)

2.6.1 Prva socialna pomoč
Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in
teţave, oceno moţnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh moţnih oblikah socialno
varstvenih storitev in dajatvami, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z
oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreţi in programih
izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve (12. člen ZSV).
Upravičenec do te storitve je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski in teţavi, ne glede na
drţavljanstvo ali prebivališče, če se za storitev odloči prostovoljno in jo išče pri
pooblaščenem izvajalcu, če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na pobudo
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upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne pooblaščeni izvajalec po
uradni dolţnosti, ali na osnovi obvestil organov ali zavodov, ki so ugotovili socialno
ogroţenost upravičenca (3. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev).
Prva socialna pomoč se izvaja v treh med seboj povezanih delih (3. člen Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Slika 2: Obseg prve socialne pomoči

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)

2.6.2 Osebna pomoč
Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku
omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmoţnosti (13.
člen ZSV).
Svetovanje kot del osebne pomoči je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku
v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in teţavah, ki jih sam ne zna ali ne more
odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti
odnose z drugimi osebami v socialnem okolju (4. člen Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev).
Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in teţave
zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti in pri tem ogroţa tudi druge osebe. Za
uspešno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju (4. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
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Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne
bolezni ali drugih osebnostnih teţav začasno ali trajno nesposoben za samostojno ţivljenje
(4. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storite).
V nadaljevanju dela lahko vidimo, kaj vse obsega vsaka izmed storitev osebne pomoči.
Slika 3: Obseg postopka svetovanja

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)

16

Slika 4: Obseg postopka urejanja

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)
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Slika 5: Obseg postopka vodenja

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)

2.6.3 Pomoč druţini
Pomoč druţini po 15. členu Zakon o socialni varnosti obsega pomoč za dom (strokovno
svetovanje druţini za urejanje odnosov in funkcioniranje druţine), pomoč na domu
(socialno oskrbo invalidnih starejših in drugih oseb, ki se jim lahko s takšno oskrbo
nadomesti vključitev v institucionalno varstvo) in socialni servis (pomoč pri hišnih in
drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, nesreče).
Pomoč druţini za dom obsega:
 strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med druţinskimi člani in
 strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje druţine za
opravljanje njene vsakdanje vloge.
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Upravičenci do storitve so posamezniki in druţine v primerih, ko socialne stiske in teţave
izhajajo iz neurejenih odnosov v druţini in so rešljive le s spremembami v druţini kot
celoti, kadar druţina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar
poznani vzorci vedenja in znanja druţine ne zadoščajo za odpravljanje teţav ter v
primerih, ko socialne stiske dveh ali več druţinskih članov za zagotovitev normalnih
pogojev za obstanek in razvoj druţine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje (5. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Pomoč druţini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. K tej
obliko socialno varstvene storitve štejemo tudi socialni servis.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za ţivljenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali nimajo
moţnosti tega opravljati (6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev).
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od
potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce (6. člen Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo.
Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi
ter zaposlitvi (6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Upravičenci so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, teţjo ali teţko motnjo v
duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo
moţno pričakovati ublaţitev stanja oziroma ohranitev pridobljenim znanj in sposobnosti
(6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva,
bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev
osebe v vsakdanje ţivljenje. Socialni servis ne sodi v javno sluţbo (7. člen Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev). Na sliki spodaj lahko vidimo, katere
storitve obsega socialni servis.
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Slika 6: Obseg storitve socialnega servisa

Vir: povzeto po ZSV (Ur. list RS, št. 3/07)

2.6.4 Institucionalno varstvo
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi druţini ali drugi organizirani
obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne
druţine.
Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo in zdravstveno varstvo po predpisih s področja
zdravstvenega varstva. Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno druţinsko
ţivljenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na ţivljenje. Za otroke in
mladostnike z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem in telesnem razvoju pa obsega
institucionalno varstvo tudi usposabljanje, oskrbo in vodenje. Odraslim osebam z
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motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa se v okviru institucionalnega varstva
zagotavljajo še posebne oblike varstva (8. člen Pravilnika o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev).
Upravičenci do storitve institucionalnega varstva so (8. člen Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev):
 otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti z zmerno, teţjo ali teţko
motnjo v duševnem razvoju ali z več motnjami v duševnem razvoju, ki so
usmerjene v posebni program vzgoje in izobraţevanja – storitev izvajajo zavodi za
usposabljanje;
 otroci in mladostniki do 18. leta starosti, prikrajšani za normalno druţinsko
ţivljenje – storitev izvajajo domovi za otroke;
 odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s teţavami v duševnem zdravju, s
senzornimi motnjami in motnjami v gibanju – storitev izvajajo posebni socialno
varstveni zavodi in varstveno delovni centri ter zavod za usposabljanje;
 osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo
starost, niso sposobne za popolno samostojno ţivljenje in potrebujejo manjši
obseg neposredne osebne pomoči – storitev izvajajo domovi za starejše.
Institucionalno varstvo v zavodu se lahko izvaja kot celodnevno varstvo ali v obliki
dnevnega varstva. Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena
posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si ţelijo oziroma
potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur
dnevno. Individualni paket storitve vsebuje tudi opredelitev obsega zdravstvenega varstva
in zdravstvene nege, ki se izvaja na podlagi predpisov s področja zdravstvenega varstva v
sodelovanju z izvajalci zdravstvenega varstva v javni mreţi.
Posebni obliki institucionalnega varstva predstavljata oskrba in nega v oskrbovanih
stanovanjih ter oskrba in nega v oskrbovanih domovih. Obe obliki obsegata osnovno in
socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem
varstvu. Storitev institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih je praviloma
namenjena starejšim ljudem, ki se ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub
temu pa lahko še vedno ţivijo razmeroma samostojno ţivljenje z večjo ali manjšo pomočjo
strokovnega osebja. Oskrba in nega v oskrbovanih stanovanjih se izvaja v funkcionalno
povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih. Oskrba in nega v
oskrbovanih domov pa se izvaja v manjših, potrebam starejših ljudi prilagojenih objektih.

2.6.5 Druţinski pomočnik
Kot nadomestno obliko varstva lahko upravičenec namesto socialne storitve celodnevnega
institucionalnega varstva izbere druţinskega pomočnika Pravico do izbire druţinskega
pomočnika ima polnoletna oseba s teţko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna teţko
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih
potreb. Z drugimi besedami rečemo takšni osebi invalidna oseba (Socialna varnost v
občini Jesenice, 2010).
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Varstvo pomeni tudi nudenje pomoči pri vzdrţevanju osebne higiene in izvajanju dnevnih
aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikacije in pri operaciji).
Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Druţinski
pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od
polnega delovnega časa pri delodajalcu. Druţinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto
stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od druţinskih članov invalidne osebe
(Socialna varnost v občini Jesenice, 2010).
Druţinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu z njenimi potrebami in interesi,
zlasti pa (Socialna varnost v občini Jesenice, 2010):
 nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila,
 zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika,
 spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in druţbenih aktivnostih (kulturne,
športne, verske, izobraţevalne),
 omogočanje, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba ima, opravlja svojo
funkcijo.
Center za socialno delo ves čas spremlja, ali druţinski pomočnik invalidni osebi zagotavlja
ustrezno pomoč. Invalidna oseba lahko kadarkoli center za socialno delo seznanja z delom
druţinskega pomočnika.

2.6.6 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirano in se izvaja tako, da
uporabnikom (odraslim invalidnim osebam) omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev
novih znanj in delovnih sposobnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad,
uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve
(MDDSZ, 2010).
Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, ohranjanje
pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrţevanje in
razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene in
razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi sodelovanje z uporabnikom in
njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami,
organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje v okolje (10. člen Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči
pri vzdrţevanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju,
obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in
orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih (10. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
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Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take oblike dela, ki omogočajo upravičencem
ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi zagotavljanje
pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim
upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje
delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter
prodajo izdelkov (10. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev).
Zaposlitev se izvaja v varstveno delovnem centru ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci do storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju ali z teţjimi
motnjami vida, sluha, s poškodbami gibalnega aparata, centralnega ali perifernega
ţivčevja oziroma z drugimi besedami s poškodbami glave (10. člen Pravilnika o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev).

2.6.7 Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih po ZSV obsega svetovanje
in pomoč pri reševanju teţav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini in ob
prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in druţinskega varstva (18. člen
ZSV).
Tako kot socialni servis, tudi pomoč delavcem ne sodi v okvir javne sluţbe. Organizirajo jo
podjetja, zavodi in drugi delodajalci, ki določijo merila in pogoje zanjo in jo tudi
financirajo, vendar pa ZSV tega izrecno ne določa kot njihovo dolţnost. ZSV tudi ne določa
sankcije, ki bi doletela delodajalca v primeru, ko delavcu pomoči ne bi nudil. Če pomoč
delavcem opredelimo kot njihovo pravico, gre torej za lex imperfecta5. Pomagamo si lahko
z določbami Zakona o delovnih razmerjih, ki bi jih bilo mogoče smiselno uporabiti pri
iskanju odgovora na ta vprašanja. Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje
obveznosti ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno
zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. V zakonsko
določenih rokih lahko zahteva tudi sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
(204. člen ZSV)
Pomoč delavcem se izvaja vse bolj redko. Pogoji in merila za izvajanje te storitve z ZSV
sicer niso predpisani, saj jo zakon samo okvirno opredeljuje, vendar naj bi si drţava
prizadevala, da se storitev razvije in uveljavi kot komplementarni del sistema socialnega
varstva.

5

Pravno pravilo, ki je brez ene izmed konstitutivnih sestavin pravnega pravila, to je brez pravne
kršitve, brez sankcije ali brez obeh teh dveh sestavin (Pavčnik, 1997, str. 77).

23

2.7 IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna. Storitve socialnega varstva lahko opravljajo
pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o socialni varnosti, in
s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Storitve, ki jih zakon določa kot javno sluţbo6, opravljajo v okviru mreţe javne sluţbe pod
enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva zunaj mreţe javne
sluţbe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in
odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Zakon o socialni varnosti v prvem
odstavku 65. člena določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja tudi zasebnik.
Javna







sluţba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve (42. člen ZSV):
socialno preventivo;
prvo socialno pomoč;
osebno pomoč;
pomoč druţini za dom in na domu;
institucionalno varstvo;
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Drţava zagotavlja mreţo javne sluţbe za socialno preventivo, za prvo socialno pomoč, za
osebno pomoč, za pomoč druţini za dom, za institucionalno varstvo ter za vodenje in
varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Občina pa zagotavlja mreţo javne sluţbe za
pomoč druţini na domu (43. člen ZSV).
Koncesijo za opravljanje javne sluţbe podeli na podlagi mnenja socialne zbornice
Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve ali občinski organ, pristojen za socialno
varstvo, tudi na podlagi mnenja socialne zbornice ali strokovnega sveta za socialno
varstvo. Koncedent je v prvem primeru drţava, v drugem primeru pa občina.
Koncesija se podeli za določen čas, pri čemer se upošteva višina sredstev, ki jih je
koncesionar prispeval za zagotovitev izvajanja storitve, za katero se podeljuje koncesija.
Koncesija se podeli na javnem razpisu.

2.7.1 Izvajalci na področju socialnega varstva
Na sliki vidimo, katere izvajalce socialno varstvenih storitev poznamo v Sloveniji. Le teh je
zelo veliko. V osnovi jih lahko delimo na zasebne in javne izvajalce.

6

Pojem javna sluţba je opredeljen v Zakonu o zavodih kot sluţba, ki se opravlja z zakonom
oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakonsko določene dejavnosti, katerih trajno in
nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu drţava, občina ali mesto. Glavna funkcija javne
sluţbe je kontinuirano zagotavljanje javnih dobrin.
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Slika 7: Izvajalci na področju socialnega varstva

Vir: MDDSZ, 2010.

Centri za socialno delo
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima javno pooblastilo, da določa katalog
nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje
posameznih vrst nalog.
Centri za socialno delo opravljajo naloge, ki so jim poverjene kot javna pooblastila ter
naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi. Opravljajo tudi storitve socialne preventive,
prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči druţini za dom ter organizirajo skupnostne
akcije za socialno ogroţene skupine prebivalstva. Za občino lahko center za socialno delo,
ki se ustanovi kot javni socialno varstveni zavod opravlja storitve pomoči druţini na domu
(MDDSZ, 2010).
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Krizni center za mlade in otroke
V okviru posameznih centrov za socialno delo se odvijajo posamezni preventivni programi,
ki pa ne zadostujejo za celostno obravnavo problematike na področju mladih. Iz različnih
analiz, ki jih opravljajo centri za socialno delo, je razviden porast števila otrok in
mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno druţinsko ţivljenje. To se odraţa predvsem v
teţavah v šoli, begih od doma, zlorabah drog in alkohola, motnjah hranjenja, prekinitvah
komunikacije s starši, psihosomatskih motnjah, nasilju do vrstnikov ali do samih sebe in v
delikventnem vedenju.
Krizni centri za mlade delujejo v Sloveniji od leta 1995 (prvi je nastal v Ljubljani), leta
2007 pa je v Grosupljem začel delovati krizni center za otroke (MDDSZ, 2010).
Naloge kriznega centra (MDDSZ, 2010):
 nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj
zatekli,
 sprejem in oskrba otrok in mladostnikov do razrešitve njihovih teţav, vendar
največ tri tedne,
 nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz
druţine
 priprava ukrepov za vrnitev mladostnika v njegovo druţino
 sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, drţavnimi organi ter
organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladostnikov.
Krizni centri delujejo neprekinjeno 24 ur na dan in poleg zgoraj navedenih nalog
opravljajo tudi regijsko intervencijsko sluţbo v primeru nasilja. Center je namenjen vsem
otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi
katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Poleg nudenja bivanja v kriznem
centru opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne razgovore, svetovalne
razgovore, nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s prostovoljci,
informirajo javnost, sodelujejo v supervizijski skupini (MDDSZ, 2010).
Domovi za starejše
Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in
druţini na domu.
Opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, druţine in
posameznikov na starost. Če pa opravlja dom za starejše institucionalno varstvo za
mlajše invalidne osebe, opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti.
Ministrstvo politiko na področju varstva starejših usmerja na podlagi petletnih strategij
varstva starejših, s katerimi ţeli predvsem omogočiti pogoje za kakovostno staranje in
oskrbo naglo rastočega deleţa tretje generacije ter povečati solidarnost in kakovost
medčloveškega soţitja med tretjo, srednjo in mlado generacijo. Strategija do leta 2010
vsebuje štiri ključne ugotovitve, ki jih je treba razrešiti, da bi lahko zagotovili skladen
razvoj in ohranitev evropskega prebivalstva, in sicer prenizko rodnost evropskega
prebivalstva, učinkovito vključevanje mladih v proces dela, prehitro izključevanje srednje
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in tretje generacije iz druţbene delitve dela ter oskrbo naglo naraščajočega števila
najstarejših ljudi ob čedalje večji nemoči sodobne druţine, da bi skrbela zanje
(ReNPSV06-10, Ur. list, št. 39/06) .
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 do 2010 navaja
kot cilj 5-odstotno vključitev starejših (nad 65 let) v institucionalno varstvo. Širjenje mreţe
domov za starejše poteka iz javnih in zasebnih sredstev ter na podlagi javno zasebnega
partnerstva (ReNPSV06-10, Ur. list, št. 39/06). Ministrstvo uvaja tudi nove storitve na
področju skrbi za starejše, med katerimi je tudi opravljanje institucionalnega varstva v
drugi druţini, s katero ţelimo pridobiti nove izvajalce varstva v druţini, ki ni sestavljena iz
druţinskih članov upravičenca, širjenje mest v oskrbovanih stanovanjih, dnevnih centrih,
pomoči na domu, in podobno .
Tabela 1: Domovi za starejše in domovi s posebnimi oblikami varstva odraslih
DOMOVI ZA STAREJŠE

DOMOVI ZA STAREJŠE S POSEBNIMI
OBLIKAMI VARSTVA ODRASLIH

LETO

DOMOVI

OSKRBOVANCI

DOMOVI

OSKRBOVANCI

2000

49

11905

8

1036

2005

68

13641

8

1039

2006

69

13699

8

925

2007

69

13856

8

841

2008

84

15235

6

763

Vir: Statistični urad RS

Iz zgornje tabele lahko razberemo, koliko domov za starejše je bilo v Sloveniji v letu 2000,
ter od leta 2005 do 2008. Opazimo lahko, da iz leta v leto naraščata tako število domov
kot število oskrbovancev, kar je po svoje logično, saj sta števili med seboj premo
sorazmerno povezani. V Sloveniji je poskrbljeno tudi za starejše ljudi s posebnimi
potrebami. Domov za starejše s posebnimi potrebami je bistveno manj od klasičnih domov
za starejše.
Posebni socialno varstveni zavod
Posebni socialno varstveni zavod za odrasle opravlja posebne oblike institucionalnega
varstva za odrasle duševno in telesno prizadete. Posebni zavod lahko opravlja tudi
gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kvaliteti njihovega ţivljenja in varstva
(MDDSZ, 2010).
Varstveno delovni center
Varstveno delovni center opravlja naloge vodenja in varstva ter organizira zaposlitev pod
posebnimi
pogoji
za
duševno
in
telesno
prizadete
odrasle
osebe.
Poleg teh storitev lahko varstveno delovni center opravlja tudi institucionalno varstvo
odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč na domu druţinam duševno in
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telesno prizadetih oseb. Varstveno delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike
priprav na zaposlitev (MDDSZ, 2010).
Dom za otroke
Dom za otroke opravlja naloge institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov,
prikrajšanih za normalno druţinsko ţivljenje (MDDSZ, 2010).
Socialno varstveni zavod za usposabljanje
Socialno varstveni zavod za usposabljanje opravlja institucionalno varstvo otrok in
mladoletnikov z zmerno, teţjo ali teţko motnjo v duševnem razvoju (MDDSZ, 2010).
Drugi socialno varstveni zavodi
Pod pogoji, ki jih določa zakon o socialnem varstvu, se lahko kot socialno varstveni zavod
organizirajo tudi sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice, stanovanjske skupine,
centri za neodvisno ţivljenje invalidov in druge oblike organizacij (MDDSZ, 2010).
Dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije
Dobrodelne organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da
bi reševale socialne stiske in teţave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske
skupnosti v skladu z zakonom (MDDSZ, 2010).
Zasebno delo
Socialno varstvene storitve lahko opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje
(MDDSZ, 2010):
 ima ustrezno strokovno izobrazbo;
 ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice;
 ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem bo opravljal
zasebno delo, če bo opravljal delo, za katero se zahteva najmanj višješolska
izobrazba;
 ni v delovnem razmerju;
 mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica;
 ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako zahteva narava dela.
Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve ugotavlja, ali zasebnik izpolnjuje pogoje.
Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje oziroma pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, lahko prične
opravljati socialno varstvene storitve z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnikov
in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Register zasebnikov in pravnih
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, vodi omenjeno ministrstvo.
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Tabela 2: Oskrbovanci v javnih socialno varstvenih zavodih
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ZAVODI ZA
USPOSABLJANJE
MLADOSTNIKOV Z
MOTNJAMI V
RAZVOJU

821

808

802

793

837

577

465

422

397

DOMOVI ZA
STAREJŠE

11905

12346

13051

13498

13098

13641

13699

13856

15235

POSEBNI SOCIALNO
VARSTVENI ZAVODI

1690

1713

1706

1697

2746

2746

2590

2531

2478

VARSTVENODELOVNI CENTRI

1976

2158

2265

2463

2557

2695

2587

2621

3016

Vir: Statistični urad RS

Na podlagi zgornje tabele lahko med sabo primerjamo število oskrbovancev v različnih
javnih socialno varstvenih zavodih med leti 2000 in 2008. Vidimo, da je največ
oskrbovancev v domovih za starejše. Njihovo število iz leta v leto narašča. Najmanj
oskrbovancev je v zavodih za usposabljanje mladostnikov z motnjami v razvoju. Število leteh je vsako leto manjše. Zgornja tabela je preslikana v spodnji graf, iz katerega lahko
laţje vidimo nihanje števila oskrbovancev.
Grafikon 1: Oskrbovanci v javnih socialno varstvenih zavodih

Vir: Statistični urad RS

29

2.8 FINANCIRANJE TER PLAČILO SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
Socialno varstvena dejavnost se v veliki večini financira iz proračuna drţave in občine.
Sredstva za financiranje socialno varstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi s plačili
storitev, s prispevki dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih
organizacij, s prispevki donatorjev in iz drugih virov.
Upravičenci so praviloma dolţni plačati vse socialno varstvene storitve razen storitev, ki so
po zakonu za vse upravičence brezplačne. Mednje spadajo denimo storitve socialne
preventive, prve socialne pomoči, institucionalnega varstva v socialno varstvenih zavodih
za usposabljanje in pomoči delavcem.
Upravičence, ki bi sicer bili dolţni plačati socialno varstvene storitve, lahko center za
socialno delo v skladu z ZSV in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev oprosti plačila storitve. Oprostitev plačila storitve upravičenca,
ki te ne more plačati, velja praviloma le za standardno storitev. Zgolj izjemoma, ko
upravičenec storitve nujno potrebuje in ni na voljo standardne storitve, se lahko
oprostitve plačil določijo tudi za nadstandardne storitve. (Bubnov-Škoberne, 2010, str.
383).
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo (ZSV, 98. člen):
 dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva;
 socialna preventiva;
 prva socialna pomoč;
 pomoč druţini za dom;
 izvrševanje javnih pooblastil;
 institucionalno varstvo, razen stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
 vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
 denarne socialne pomoči;
 investicije v socialno varstvene zavode;
 skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako leto določi drţavni
zbor;
 naloge socialne zbornice;
 osebna pomoč;
 naloge, ki jih skupnosti opravljajo kot javno pooblastilo;
 razvojni in dopolnilni programi, pomembni za drţavo, in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami.
Ne glede na zgoraj našteto se iz proračuna Republike Slovenije financirajo tudi stroški
storitev v zavodih za odrasle, če upravičenec pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu
nastanitvenega centra ali na naslovu zavoda, v katerem je nastanjen, v Republiki Sloveniji
ni imel prijavljenega stalnega prebivališča.
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Iz proračuna občine se financirajo (ZSV, 99. člen):
 pravice druţinskega pomočnika;
 pomoč druţini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini,
za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen
plačila;
 pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina);
 stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila;
 razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami.
Tabela 3: Sredstva namenjena za posamezne programe socialnega varstva
PROGRAM SOCIALNEGA
VARSTVA/LETO

2003

2004

2005

2006

2007

UREJANJE IN NADZOR
SOCIALNEGA VARSTVA

2.301,3*

2.534,2

2.458,2

4.086,6

20.887,1

JAVNI IN RAZVOJNI
PROGRAMI SOCIALNEGA
VARSTVA

/

/

/

1.291,8

6.952,4

MATERINSKI DOMOVI IN
ZAVETIŠČA

203,5

228,8

242,1

/

/

DRUGI PROGRAMI V
POMOČ DRUŢINI

197,7

236,9

274,5

328,7

1.547,9

CENTRI ZA SOCIALNO
DELO

6.468,4

6.884,3

8.131,8

8.132,5

34.112,5

SOCIALNO VARSTVO
INVALIDOV

6.773,5

6.997,0

7.366,0

9.317,0

42.187,6

SOCIALNO VARSTVO
STARIH

1.173,8

1.542,7

1.031,6

1.294,1

7.381,4

SOCIALNO VARSTVO
MATERIALNO OGROŢENIH

32.505,1

38.304,1

40.193,1

37.785,9

162.280,8

SOCIALNO VARSTVO
ZASVOJENIH

270,1

330,3

381,6

25,0

106,8

SKUPAJ

49.893,4

57.058,3

60.078,9

62.261,6

275.456,5

Vir: MF, 2010

* zneski so izraţeni v MIO EUR
Podatki nam kaţejo sredstva, porabljena za socialno varstvo od leta 2003 do leta 2007.
Sredstva so razdeljena na različna področja socialnega varstva. Tako lahko vidimo, da je
bilo največ sredstev porabljenih za socialno varstvo materialno ogroţenih. Ta sredstva so
iz leta v leto naraščala, v letu 2007 so dosegla zelo visoko vrednost (162.280,8 mio EUR).
V letu 2007 so se sredstva v vseh kategorijah povečala.
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Iz spodnjem grafu vidimo, da se skupna sredstva iz leta v leto povečujejo. V letu 2008 so
bila sredstva najvišja, dosegla so vrednost skoraj 800.000 EUR. Na splošno so bila
sredstva v letu 2007 in 2008 bistveno višja od sredstev, ki so jih porabili v drugih letih.
Grafikon 2: Višina skupnih sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov
socialnega varstva

Vir: Statistični urad RS, 2010

V nadaljevanju je predstavljena tabela, v kateri je na kratko povzeto, katere so bistvene
lastnosti sistema socialnega varstva v Sloveniji. Iz tabele lahko razberemo, kdo so
upravičenci do posamezne oblike socialnega varstva, kaj obsega varstvo, koliko časa traja,
kdo so izvajalci in kako se financira.
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Tabela 4: Obstoječa ureditev dolgotrajne oskrbe in nege znotraj sistema socialnega
varstva v Sloveniji

POMOČ IN OSKRBA
NA DOMU

UPRAVIČENEC

osebe, stare nad 65
let;
invalidi;
otroci z motnjo v
razvoju;
kronično bolne
osebe

1. gospodinjska
pomoč
OBSEG PRAVIC PO
PREDPISIH
SOCIALNEGA
VARSTVA

2. pomoč pri
ohranjanju
socialnih stikov
3. pomoč pri
vzdrţevanju osebne
higiene

INSTITUCIONALNO
VARSTVO
STAREJŠIH

INSTITUCIONALNO
VARSTVO
POSEBNIH SKUPIN
ODRASLIH

INSTITUCIONALNO
VARSTVO OTROK
IN MLADINE Z
MOTNJAMI V
RAZVOJU

osebe, stare nad 65
let

odrasle osebe z
motnjo v duševnem
razvoju;
odrasle osebe s
teţavami v
duševnem zdravju;
odrasle osebe z več
motnjami ter
gibalno in senzorno
ovirani

otroci z zmerno,
teţjo in teţko
motnjo v razvoju;
otroci z več
motnjami

1. osnovna oskrba

1. osnovna oskrba

1. osnovna oskrba

2. socialna oskrba

2. socialna oskrba

2. socialna oskrba

3. zdravstveno
varstvo po
predpisih
zdravstvenega
varstva

3. zdravstveno
varstvo po
predpisih
zdravstvenega
varstva

3. zdravstveno
varstvo po
predpisih
zdravstvenega
varstva

dokler traja
potreba, obseg
storitve je odvisen
od vrste posebnih
potreb

dokler traja
potreba, obseg
storitve je odvisen
od vrste posebnih
potreb

OBSEG IN
TRAJANJA
STORITEV

največ 4 ure na
dan in 20 ur
tedensko

dokler traja
potreba, glede na
potreben obseg
oskrbe so
uporabniki
razdeljeni v več
skupin

IZVAJALCI

javni zavodi,
koncesionarji,
pravne in fizične
osebe z
dovoljenjem za
delo

javni zavodi,
koncesionarji,
pravne in fizične
osebe z
dovoljenjem za
delo

javni zavodi

javni zavodi

FINANCIRANJE

upravičenec sam in
svojci, občina

upravičenec sam in
svojci, občina,
zdravstveno
zavarovanje

upravičenec sam in
svojci, občina,
zdravstveno
zavarovanje

drţava,
zdravstveno
zavarovanje

MREŢA

občina

drţava

drţava

drţava

Vir: Ministrstvo za zdravje, 2006
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3 REPUBLIKA NEMČIJA KOT SOCIALNA DRŢAVA
V besedilu 1. odstavka 20. člena nemške ustave7 je zapisano: Zvezna Republika Nemčija
(ZRN) je demokratična in socialna zvezna drţava. Politična in gospodarska obnova
Zahodne Nemčije po letu 1945 je z novo Ustavo ZRN omejila moč zvezne drţave in
podelila zveznim deţelam znatno avtonomno odločanje. Čeprav so med deţelami drobne
razlike pri izvajanju socialne politike, Ustava zagotavlja, da v vseh deţelah upoštevajo
glavne ideje socialne drţave. V Nemčiji štejejo blaginjo za spremljevalca oziroma
pomembno dopolnilo h gospodarskemu razvoju. Socialna politika namreč pomaga h
gospodarski rasti s podporo delovni sili, s preskrbo gospodarstva s storitvami ter z
zagotavljanjem varne osnove za razvoj.
Področje socialne varnosti v Nemčiji je bilo od leta 1961 urejeno z zakonom BSHG
(Bundessozialhilfegesetz), leta 2005 pa se je vsebina tega področja prenesla v niz
zakonov, ki jim rečemo Nemški socialni zakonik (Sozialgesetzbuch). Le-ta vsebuje
dvanajst knjig in ravno zadnja podrobno ureja področje socialno varstvenih storitev.
Zvezno republiko Nemčijo sestavlja šestnajst samostojnih zveznih deţel. Deţele imajo
svoje ustave in so organizirane podobno kot zveza. Pristojne so za vse zadeve, razen
tistih, ki spadajo v izrecno pristojnost zveze. Toda vse federalne enote niso sposobne
same opravljati pristojnosti, ki jih imajo po ustavi, zato jih prenesejo na zvezo.

3.1 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE V NEMČIJI
Socialne pomoči v Nemčiji se nudijo kot socialne storitve, denarne pomoči ali materialne
pomoči. Najbolj pogoste so socialne denarne pomoči. Pri raziskovanju sem se osredotočila
samo na socialno varstvene storitve. K tem storitvam štejemo predvsem različna
svetovanja in nematerialne podpore v posameznih socialnih zadevah (povzeto po
Sozialgesetzbuch, BGBl. I Nr. 40/2004).
Svetovanje se nanaša na točno določeno situacijo, v kateri se upravičenec znajde. Naloga
svetovanja je predvsem preprečevanje socialnih stisk in teţav, v katerih se znajdejo
posamezniki, druţine ali skupine. Izvajalec upravičencu svetuje, kaj naj stori glede na
situacijo, v kateri se je znašel. Pod svetovanje štejemo tudi aktivno angaţiranje
upravičenca za vključitev v druţbeno ţivljenje (povzeto po Sozialgesetzbuch, BGBl. I
Nr. 40/2004).

7

(GG) – Grundgesetz – Ustava Zvezne Republike Nemčije
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Podpora v posameznih socialnih zadevah zajema napotke in predstavitev izvajalcev
socialno varstvenih storitev, na katere se lahko upravičenec obrne ter predstavitev moţnih
rešitev njegovih socialnih teţav (povzeto po Sozialgesetzbuch, BGBl. I Nr. 40/2004).
Socialno varstvene storitve v Nemčiji se bistveno ne razlikujejo od teh, ki jih nudi svojim
drţavljanom Slovenija. Posamezne socialno varstvene storitve, ki jih pozna Nemčija so
podrobno opisane v Nemškem socialnem zakoniku (povzeto po Sozialgesetzbuch, BGBl. I
Nr. 40/2004).
Nemčija ponuja storitve na področju varstva otrok in mladine, starejših ljudi, zdravstveno
šibkejših, invalidov, brezposelnih in socialno ogroţenih ljudi. Socialno varstvene storitve
sem ţe predstavila v prvem delu diplomske naloge, zato se bom osredotočila samo na to,
kako izvajajo socialno varstvene storitve v Nemčiji ter v naslednjem poglavju na kratko
prestavila primer socialno varstvenih storitev na področju varstva otrok.
Grafikon 3: Deleţ skupnih izdatkov za socialno varnost v % bruto plače

Vir: Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung, 2010.

Na zgornjem grafu vidimo, da so izdatki za socialno varnost kot deleţ bruto plače vseskozi
naraščali, z majhnim zniţanjem v obdobju od leta 1998 do 2001. V letu 2004 je zopet
prišlo do manjšega zmanjšanja odstotnega deleţa izdatkov za socialno varnost.
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Grafikon 4: Prispevne stopnje za socialno varnost v deleţih

Vir: Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung, 2010

Kako so se spreminjale prispevne stopnje za socialno varnost, si lahko pogledamo na
zgornjem grafu. Največji deleţ izdatkov za socialno varnost predstavljajo prispevki za
pokojninsko varstvo, druga najpomembnejša kategorija socialnih izdatkov pa so prispevki
za zdravstvo. Ti dve kategoriji predstavljata okrog 80 odstotkov vseh izdatkov za socialno
varnost. Preostalih dvajset odstotkov predstavljajo prispevki za primer brezposelnosti in
prispevki za nego.

3.1.1 Izvajanje socialnega varstva
V Nemčiji skrbijo za izvajanje socialno varstvenih storitev javne ter dobrodelne ustanove
in zasebne organizacije. Pod javne ustanove, ki izvajajo socialno varstvene storitve,
štejemo zavod za socialno zavarovanje, centre za socialno varstvene storitve, lokalne
javne izvajalce (samostojna mesta, občine, okroţja) ter deţelo, kot najvišjo lokalno enoto.
K dobrodelnim ustanovam, ki izvajajo socialno varstvene storitve, sodi šest zdruţenih
svobodnih dobrodelnih ustanov (Delovna dobrodelna organizacija, Nemški Rdeči kriţ,
Karitas, Socialna sluţba evageličanske cerkve, Nemška zveza za dobro počutje in Centrala
zveza Judov)8, Cerkev in podobne verske skupnosti ter druge dobrodelne neprofitne
organizacije. Med zasebne organizacije, ki izvajajo socialno varstvene storitve pa spadajo
posamezniki, ki so registrirani za tovrstne storitve, majhna podjetja in velika socialna
podjetja.

8

So neprofitne organizacije. Njihova verska, humanitarna in politična dejanja ne temeljijo na
sebičnosti in ne opravljajo gospodarskih namenov. Pod tem zdruţenjem šestih organizacij delujejo
še manjše samostojne organizacije. Veliko zaposlenih v tem zdruţenju dela prostovoljno in
brezplačno.
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Zasebne organizacije lahko delujejo samo na podlagi koncesije, ki jim jo dodeli pristojno
ministrstvo. Preden lahko podjetje začne z izvajanjem socialno varstvene storitve, mora
izpolnjevati pogoje, ki so določeni z zakonom. Če le-teh ne izpolnjuje, ne more pridobiti
koncesije. Postopek pridobitve koncesije je enak kot pri nas. Razmerje med javnimi
ustanovami, ki jih ustanovi drţava na podlagi zakona, in zasebnimi organizacijami, ki
izvajajo socialno varstvene storitve je subsidiarno. To pomeni, da lahko zasebne
organizacije izvajajo storitve namesto javnih ustanov. V današnjem času strokovnjaki
namenjajo veliko pozornost tematiki konkurenčnosti zasebnih organizacij proti javnim
ustanovam. Zasebnih organizacij, ki izvajajo socialno varstvene storitve v Nemčiji, je vse
več in le-te so velika konkurenca javnim ustanovam. Konkurenčnost se kaţe predvsem v
kvaliteti izvajanja socialno varstvene storitve. Mnogi upravičenci do teh storitev se rajši
odločajo za zasebne organizacije, saj so cenovno primerljive javnim ustanovam ter hkrati
bolj dostopne kot storitve, ki jih nudijo javne ustanove. Pogoji, da postaneš uporabnik
storitve, so milejši.
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4 RAZLIKE MED SOCIALNO VARSTVENIMI STORITVAMI V
SLOVENIJI IN V NEMČIJI

Če bi nas nekdo vprašal, kaj mislimo, kdo ima boljše urejen sistem socialno varstvenih
storitev – Slovenija ali Nemčija, bi verjetno brez premisleka odgovorili, da je to Nemčija.
Tudi sama sem mislila tako, vendar sem pri raziskovanju literature in virov za diplomsko
delo ugotovila, da je v resnici drugače. Slovenija ima veliko bolje urejen sistem socialne
varnosti, kot bi si sprva mislili. Ker je Slovenija relativno mlada drţava, se je med
nastajanjem drţave in s tem posledično urejanjem socialnega prava, zgledovala po
Nemčiji, ki ima ţe dolgoletno tradicijo.
V nadaljevanju bom bolj podrobno predstavila socialno varstveno storitev varstvo otrok
tako v Sloveniji kot v Nemčiji.

4.1 SOCIALNO VARSTVENA STORITEV VARSTVO OTROK V NEMČIJI
V Nemčiji predšolska vzgoja ni del drţavnega šolskega sistema in vrtci niso brezplačni.
Višina finančnih prispevkov staršev je odvisna od njihovih ekonomskih okoliščin, števila
otrok ali števila druţinskih članov. Javne vrtce financirajo lokalne oblasti deţele, vendar
prispevke plačujejo tudi starši. Ravno tako so s strani lokalne oblasti deţele financirani
tudi zasebni vrtci, vendar del prispevkov plačujejo tudi starši in ustanovitelji vrtca.
Otroški vrtec (nem. Kindergarten) je po nemški definiciji zavod za otroke, stare od treh do
šestih let. Poznamo pa tudi otroške jasli (nem. Kinderkrippe), ki so namenjene otrokom od
rojstva do tretjega leta ter zavetišča (nem. Hort), namenjena osnovnošolskim otrokom.
Otroški vrtec je v Nemčiji temeljni element izobraţevalnega sistema in ima tri naloge:
vzgajati, izobraţevati in oskrbovati. Obstajajo trije različni modeli otroških vrtcev: delna
oskrba dopoldne in popoldne, podaljšano dopoldansko varstvo (od jutra do kosila) ter
celodnevna oskrba (od jutra do poznega popoldneva). Za otroške vrtce skrbijo v Nemčiji
ali tako imenovani svobodni nosilci ali občine. Med svobodni nosilce štejemo cerkve,
društva, starševske pobude, vse pogosteje pa tudi zasebne gospodarske institucije
(primer je waldorfski otroški vrtec). Leta 1996 je bil sprejet zakon (Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder), po katerem ima vsak otrok od dopolnjenega tretjega leta
starosti do vpisa v osnovno šolo pravico do mesta v otroškem vrtcu (povzeto po
Eichenhofer, 2004, str. 125-176).
Zunanje varstvo v dnevno-varstvenih centrih oziroma pri varuškah na domu (nem.
Tagesmütter) velja za bistveni del predšolske vzgoje in varstva. V primerjavi z
institucionalnim varstvom nudi varuška na domu fleksibilnejši čas nege in individualni
pristop k otroku. Ta oblika varstva je primerna za starše, ki imajo delovni čas drugačen od
delovnega časa vrtca ter za otroke, ki niso zmoţni (na primer zaradi bolezni) obiskovati
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vrtec. Prednost dnevnega varstva na domu so majhne skupine (maksimalno do 5 oseb).
Tako se lahko strokovni delavec, ki to varstvo izvaja, bolje posveti otroku. Na podlagi
Zakona o varstvu otrok in mladine (nem. Kinder- und Jugendhilfegesetz) morajo dnevnovarstveni centri spodbujati otrokov razvoj v odgovornega in avtonomnega člana skupnosti.
Tako zaposleni v zavodu otroka usmerjajo, poučujejo ter skrbijo zanj. Delajo predvsem na
otrokovem socialnem, čustvenem, fizičnem in duševnem razvoju. Ponujene storitve
morajo biti skladne s potrebami otrok in njihovih staršev (povzeto po Eichenhofer, 2004,
str. 125-176).
Naloga zvezne vlade je, da v sodelovanju z deţelami in lokalnimi oblastmi pospešuje
širitev dnevnega varstva za otroke do tretjega leta starosti. Na podlagi Zakona o
napredovanju otrok (nem. Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), naj bi bilo dnevno varstvo otrok do
tretjega leta starosti do leta 2013 tako razširjeno, da bi zadostilo dejanskim potrebam
staršev in njihovih otrok. Do leta 2013 naj bi bilo vsakemu tretjemu otroku do treh let
zagotovljeno mesto v dnevno-varstveni instituciji. Trideset odstotkov novih dnevnovarstvenih mest bo zagotovljenih pri varuškah na domu (povzeto po Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010).
Veliko pozornost namenja drţava ukrepom, s katerimi naj bi ţe od začetka predšolske
vzgoje (od treh let naprej) izboljševali jezikovne sposobnosti otrok. V večini deţel je
posebna pozornost namenjena izboljševanju jezikovnih sposobnosti otrok s priseljenskim
poreklom. V pribliţno polovici deţel ukrepi vključujejo tudi starše teh otrok.
Poznamo tudi druge zasebne oblike varstva otrok in mladine. Varuška za daljši čas je
oblika varstva, ki jo opravljajo predvsem mladi. Varstvo traja neprekinjeno več mesecev.
Izvajalec (varuška) stanuje ves čas pri druţini ter za izvajanje varstva prejema od njih
ţepnino. Namen te oblike varstva je predvsem naučiti se jezika in navad drţave, v katero
varuška pride delat. Naslednja oblika je tako imenovana otroška sestra. To je oseba
ţenskega spola, ki skrbi za otroka in hkrati opravlja gospodinjska opravila namesto
druţine. Zanimiva oblika varstva je tudi tako imenovani dedek oziroma babica za najem.
To so starejše osebe, ki niso v sorodu z druţino, za katero opravljajo storitev. Te osebe
večinoma opravljajo storitev brezplačno in prostovoljno.
Naloge drţave pri socialno varstvenih storitvah na področju oskrbe otrok in mladine so
(povzeto po Bauer, 2001, str. 21):
 nudenje podpore otrokom, mladini in njihovim staršem,
 zavzemanje za pravilno izvajanje otrokovih pravic,
 varstvo otrok in mladine pred nasiljem in zlorabo,
 krepitev demokratičnosti ter drţavljanskega udejstvovanja otrok in mladih ter
spodbujanje njihove strpnosti in odprtosti.
Na področju socialnega varstva mora drţava zlasti širiti ponudbo otroškega varstva,
spodbujati starše, naj pomagajo mladim pri doseganju ţelja, podpirati razvoj dnevnega
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varstva, zagotavljati finančne ustanove za širitev otroškega varstva na območju lokalnih
samouprav ter spodbujati podjetja, ki nudijo storitev otroškega varstva.
Med izvajalce socialno varstvenih storitev na področju varstva otrok in mladine štejemo
tudi delavska zdruţenja. To so zdruţenja fizičnih ali pravnih oseb, ki ţelijo doseči skupen
cilj. Ta cilj je usklajevanje politik, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Usklajujejo
tako delo drţave, lokalnih skupnosti ko tudi zasebnih ponudnikov.
Obstajajo tudi različni odbori in zdruţenja za socialno varstvo. Naloga odborov je
predvsem, da dajejo drţavi nasvete na temo socialnega varstva. Odbori opravljajo
funkcijo informiranja, svetovanja in izvajanja nalog.
Vse več je zasebnih organizacij, ki ponujajo različne socialno varstvene storitve na
področju otrok in mladine. Takšne organizacije so na primer mladinska zdruţenja,
mladinske skupine in mladinske pobude, dobrodelne organizacije, če nudijo storitve
namenjene otrokom, večinoma pa gre za drţavna, lokalna, krajevna in verska zdruţenja.
Tabela 5: Dnevno-varstveni centri ter ostale oblike varstva v deţeli MecklenburgVorpommern
DNEVNOVARSTVENI
CENTRI

OSTALE OBLIKE
VARSTVA

SKUPAJ

RAZPOLOŢLJIVA
MESTA

LOKALNI
IZVAJALCI

80

80

160

8399

REGIONALNI
IZVAJALCI

5

4

9

608

DEŢELA

1

1

2

230

OBČINE

378

205

583

24339

SKUPAJ

464

290

754

33576

Vir: Statistisches Bundesamt Deutschland, 2010

Zgornja tabela nam predstavlja, kolikšno število dnevno-varstvenih centrov ter ostalih
oblik varstva ponuja ena izmed zveznih deţel Nemčije, to je deţela MecklenburgVerpommern. Deţela Mecklenburg-Verpommern je po številu prebivalcev in površini
primerljiva s Slovenijo. Iz tabele vidimo, da največ storitev na področju varstva otrok
ponujajo občine. Ta podatek sploh ni presenetljiv, saj je Nemčija zelo decentralizirana
drţava in imajo občine velike pristojnosti. Razvidno je tudi, da sama deţela ponuja
najmanj socialno varstvenih storitev. Naloge je razporedila na lokalno vejo oblasti, to je
na regije in občine.
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Tabela 6: Število oskrbovancev dnevno-varstvenih centrov
2006

2007

2008

2009

SKUPAJ

0-3 leta

16507

16737

16920

19038

69202

3-6 let

35145

35428

35897

35933

142403

6-11 let

30453

33346

35409

36851

136059

11-14 let

312

320

342

360

1334

SKUPAJ

82417

85831

88568

92182

Vir: Statistisches Bundesamt Deutschland, 2010

Tabela nam prikazuje, koliko otrok, razporejenih po starostnih skupinah, obiskuje v deţeli
Mecklenburg-Verpommern dnevno-varstvene centre. Podatki iz tabele so preslikani v
spodnji graf, iz katerega je jasno razvidno, da je največ otrok, ki obiskujejo dnevnovarstvene centre, starih med 3 in 11 let. Otrok, starih med 11 in 14 let, je glede na ostale
starostne skupine zelo malo.
Grafikon 5: Število otrok po starostnih skupinah, ki so obiskovali dnevno-varstvene
centre

Vir: Statistisches Bundesamt Deutschland, 2010

4.2 SOCIALNO VARSTVENA STORITEV VARSTVO OTROK V SLOVENIJI
Slovenija je s posebnimi zakoni dolţna otrokom zagotoviti posebno varstvo pred
ekonomskim, socialnim, telesnim, duševnim in drugim izkoriščanjem in zlorabami ter
nuditi posebno varstvo tistim otrokom in mladim osebam, za katere starši ne skrbijo
oziroma, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne druţinske oskrbe.
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraţevanja in poteka po
načelih: demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti
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zaposlenih, enakih moţnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravice
do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega
in duševnega razvoja. (3. člen ZVrt)
Slovenija ima poenoten in integriran sistem predšolske vzgoje in varstva. Vzgojo
zagotavlja otrokom od enega (po končanem porodniškem dopustu) do šestega leta (ko se
morajo otroci vpisati v šolo). Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci.
Predšolska vzgoja ni obvezna. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši
predloţijo potrdilo centra za socialno delo o ogroţenosti zaradi socialnega poloţaja
druţine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami.
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in
financirajo občine. Zasebne vrtce lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe.
Vrtec se lahko ustanovi kot predšolski vzgojno-varstveni zavod ali kot gospodarska druţba
oziroma organizacijska enota.
Financiranje vrtcev urejata dva zakona, Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja ter
Zakon o vrtcih. 25. člen drugega zakona o vrtcih jasno določa, da se programi predšolske
vzgoje financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačila staršev ter donacij in
drugih virov. Starši otrok lahko na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih uveljavljajo subvencijo za programe predšolske vzgoje, ki se
financirajo iz javnih sredstev. Višino subvencije določi občina, v kateri imajo otrokovi starši
stalno prebivališče, na podlagi dohodka in premoţenja druţine. Starši, ki imajo hkrati
vključenega v vrtec več kot enega otroka, plačajo za najstarejšega otroka en plačilni
razred niţje plačilo, kot je določeno po lestvici, za mlajšega otroka (ali otroke) pa so
plačila v celot oproščeni.
18. člen Zakona o vrtcih določa, da lahko vrtec organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v
vzgojno-varstveni druţini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja
vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj. Pogoja za
organiziranje vzgojno-varstvene druţine sta: potreba in interes staršev in premajhno
število prostih mest v javnem vrtcu.
Moţno je organizirati tudi občasno varovanje otrok na njihovem domu. 19. člen govori o
posebni obliki storitve, ki je ţe uveljavljena v zahodnih drţavah, pri nas pa jo nekaj let
ponujajo različne gospodarske organizacije in društva. To storitev v celoti plačajo starši.
Po podatkih SURS je bilo v šolskem letu 2009/2010 v predšolsko vzgojo in izobraţevanje v
vrtcih in v vzgojno-varstvenih druţinah vključenih nekaj več kot 71.000 otrok. Število
otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2009/2010 glede na preteklo leto večje za
7,8 %. Med otroki, ki obiskujejo vrtce, je tudi 850 otrok s posebnimi potrebami; tri
četrtine teh otrok so vključene v redne oddelke, v katerih pa jim je ponujena tudi dodatna
strokovna pomoč, ena četrtina teh otrok pa obiskuje oddelke s prilagojenim programom
(razvojni oddelki). V šolskem letu 2009/2010 deluje v okviru vrtcev 46 razvojnih oddelkov;
42

v enem takem oddelku je povprečno 5 otrok s posebnimi potrebami; en strokovni delavec
skrbi v povprečju za 2,5 otroka s posebnimi potrebami. Od vseh otrok, starih 5 let, le
1.500 ali 8 % otrok ni vključenih v organizirano predšolsko vzgojo v vrtcih; med otroki,
starimi 4 leta, pa je takih 2.300 ali 12,5 %. Tem otrokom so na voljo tudi druge oblike
varstva, med drugim zasebno varstvo na domu; to obliko varstva za zdaj izvaja 57
varuhov otrok na domu, vpisanih v register Ministrstva za šolstvo in šport.

4.3 SPLOŠNA PRIMERJAVA SOCIALNE VARNOSTI MED DRŢAVAMA
V uvodu diplomskega dela sem zastavila dve hipotezi. Prva hipoteza se glasi: » Republika

Slovenija namenja za socialno varstvo različnih področij bistveno manj sredstev od Zvezne
Republike Nemčije«.
Izdatki za socialno varnost pomenijo za posamezno drţavo pomembne izdatke za različne
socialne prejemke. Ti se zagotavljajo z različnimi programi, ki pokrivajo različna tveganja
ali potrebe. Kot sem ţe omenila, je socialna varnost v Sloveniji in Nemčiji po področjih
dokaj podobna. Poglejmo si, ali to drţi še v praksi. Spodaj navedeni podatki so povzeti po
EUROSTAT. Podatki v tabeli 7 so izraţeni v odstotkih in predstavljajo, kolikšen del
izdatkov nameni posamezna drţava za različna področja socialne varnosti.
Tabela 7: Primerjava izdatkov za socialno ogroţene skupine ljudi med (v %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

BOLEZEN IN
ZDRAVSTVENO
VARSTVO

NEMČIJA

29,4

29,6

29,1

28,9

28,1

28,3

28,9

29,8

SLOVENIJA

30,7

31,4

31,3

32,4

32,2

32,3

32,2

32,1

INVALIDNOST

NEMČIJA

7,8

7,7

7,7

7,7

7,8

7,7

7,7

7,7

STAROST

SLOVENIJA

9,0

8,7

8,6

8,3

8,2

8,5

8,2

7,8

NEMČIJA

33,7

34,1

34,1

34,3

35,0

35,2

35,5

35,4

SLOVENIJA

43,2

43,6

44,7

43,3

43,3

42,4

38,0

39,3

DRUŢINA IN
OTROCI

NEMČIJA

11,2

11,0

11,4

11,3

11,3

10,8

10,4

10,6

SLOVENIJA

9,2

8,9

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,7

BREZPOSELNOST

NEMČIJA

7,5

7,4

7,7

7,9

7,8

7,3

6,7

5,8

SLOVENIJA

4,3

3,7

3,1

3,1

3,1

3,3

3,0

2,3

NEMČIJA

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

2,1

2,3

2,3

NASTANITEV
DRUGE OBLIKE
SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI

SLOVENIJA

/

/

/

/

/

0,1

0,1

0,1

NEMČIJA

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

SLOVENIJA

1,6

1,8

2,0

2,6

2,8

2,8

2,4

2,3

Vir: Eurostat, 2010

Podatki v tabeli so od leta 2002 do leta 2007. Iz tabele lahko preberemo, da Nemčija
namenja največ izdatkov za socialno varnost na področju starosti. V vseh letih so izdatki
rasli. Ravno tako namenja največ izdatkov za socialno varnost na področju starosti tudi
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Slovenija. Opazimo lahko, da so izdatki leta 2004 na tem področju začeli upadati. Bolj
natančno vidimo nihanje v grafu 8. V nadaljevanju bom grafično in opisno predstavila
izdatke, ki jih drţavi namenjata za financiranje nekaj najpomembnejših področjih (po moji
oceni) socialnega varstva.
Grafikon 6: Odstotek izdatkov namenjenih za socialno varstvo na področju starosti

Vir: Eurostat, 2010
Grafikon 7: Odstotek izdatkov namenjenih za socialno varstvo na področju bolezni in
zdravstva

Vir: Eurostat, 2010

V grafu so primerjani izdatki za socialno varstvo na področju bolezni in zdravstva. Vidimo,
da Slovenija namenja skozi vsa navedena leta več odstotkov denarja za to področje, kot
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Nemčija. Iz grafa se jasno opazi, da v Nemčiji izdatki od leta 2004 naprej naraščajo, kar
pomeni, da bo lahko v prihodnjih letih ta odstotek višji kot v Sloveniji.
Grafikon 8: Odstotek izdatkov namenjenih za socialno varstvo na področju invalidnosti

Vir: Eurostat, 2010

Obe drţavi namenjata relativno majhen odstotek sredstev za socialno varnost invalidov. Iz
grafa lahko opazimo, da je v zadnjih treh letih v Sloveniji ta odstotek močno upadal. V
Nemčiji je odstotek izdatkov skozi vsa leta pribliţno enak.
V naslednjem grafu sem predstavila izdatke obeh drţav, namenjene za različna področja
socialne varnosti v letu 2007. Kot vidimo iz grafa, namenjata obe drţavi največ odstotkov
denarja za socialno varnost na področju starosti. Sledi področje bolezni in zdravstvenega
varstva. Mislim, da to ni naključje, saj sta obe področji med sabo nekako povezani. Če
primerjamo drţavi med seboj, vidimo, da se odstotki za leto 2007 po posameznih
področjih med drţavama, bistveno ne razlikujejo. Za socialno varnost na področju
invalidnosti namenjata obe drţavi pribliţno isti odstotek sredstev. Slovenija namenja
največ sredstev za socialno varnost na področju starosti, najmanj pa na področju
nastanitve. Nemčija namenja največ sredstev ravno tako za socialno varnost na področju
starosti, najmanj pa za druge oblike socialne izključenosti.
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Grafikon 9: Primerjava izdatkov za socialno ogroţene skupine ljudi (v %)

Vir: Eurostat, 2010

Na podlagi zgoraj navedenih podatkov lahko hipotezo 1 zavrţem. Pri analizi podatkov sem
ugotovila, da Slovenija in Nemčija namenjata pribliţno enak obseg sredstev za socialno
varnost. Ţe same vrste socialno varstvenih storitev, ki jih nudita drţavi, se ne razlikujeta.
Na podlagi tega lahko zaključim, da je Slovenija na področju socialne varnosti
konkurenčna Nemčiji. Kljub drugačni razvitosti slovenskega gospodarstva, nudi Slovenija
svojim drţavljanom veliko socialne opore. Zakaj se ne pojavi bistvena razlika med
drţavama, je teţko reči. Strokovnjaki pravijo, da Nemčija v zadnjih letih gospodarsko
stagnira. Ne dolgo nazaj je bila Nemčija svetel zgled ostalim evropskim drţavam. Po njej
so se zgledovale, saj je imela cvetoče gospodarstvo, hkrati pa je nudila zavidljiv ţivljenjski
standard in visoko socialno varnost svojim drţavljanom. In ravno to naj bi bil vzrok, da se
je socialni sistem drţave doţivel rahel upad oziroma neuspeh. Socialna drţava je v
preveliki meri prevzela nase skrb za prihodnost svojih drţavljanov, ter s tem zmanjšala
njihovo odgovornost za lastno prihodnost. Posledično je sedaj lahko to drţavo primerjati s
Slovenijo, saj je Slovenija drţava v razvoju in stremi k uspehu ter tako tudi k boljši socialni
oskrbi za svoje drţavljane.
Druga hipoteza, ki sem jo zastavila na začetku diplomskega dela se glasi tako: Zaradi

drugačne drţavne ureditve imajo pri urejanju in izvajanju socialno varstvenih storitev v
Nemčiji lokalne samoupravne skupnosti veliko večjo vlogo kot v Sloveniji.
Problem opredelitve pojma lokalne samouprave je, da v teoriji ni enotne definicije, tako
kot tudi ni njene enotne ureditve. Virant pravi, da je »lokalna samouprava način
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upravljanja javnih zadev, pri katerem neposredno ali posredno (preko izvoljenih
predstavnikov) sodelujejo prebivalci določene teritorialne skupnosti, ki je oţja od drţave«.
V okviru delitve pristojnosti med drţavo in lokalno skupnostjo poznamo pojem
decentralizacija. »Pri decentralizaciji se prenašajo naloge iz drţave na druge organizacije,
ki niso sestavni del drţave, pač pa so (razmeroma) samostojne« (Šmidovnik, 1995, str.
33). Prenosi pristojnosti iz drţave na občino, ki se šteje za temeljno samoupravno lokalno
skupnost, je tipičen primer decentralizacije.
V nemški pravni teoriji v zadnjih desetletjih prevladuje pojmovanje, da vse naloge lokalnih
skupnosti izvirajo iz drţavne oblasti. Ta ideja decentralizacije se kaţe v dejanskem odnosu
med drţavo in lokalno samoupravo, saj je dejansko drţava tista, ki ureja sistem lokalne
samouprave, drţava namreč ustanavlja in razmejuje lokalne skupnosti. Nemški model
lokalne samouprave ima zelo raznovrstne lokalne skupnosti, čeprav ima v osnovi le dvoje
lokalnih skupnosti – občino (Gemeinde) in okraj (Landkreis), v nekaterih večjih deţelah,
pa poznajo tudi tretjo raven lokalne samouprave.
Tabela 8: Struktura lokalne in regionalne samouprave v Nemčiji
TIP LOKALNE, REGIONALNE SKUPNOSTI

ŠTEVILO

DEŢELE

16

OKRAJI (KREISE)

426

OBČINE

16068

MESTA IZVEN OKRAJEV

117

Vir: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010

Obseg nalog nemških občin je zelo velik, saj po deţelnem zakonu o občinah velja načelo
univerzalne pristojnosti glede javnih zadev. Občine v Nemčiji so tako pristojne za izvajanje
vseh javnih nalog na svojem področju. To pomeni, da načeloma niso pristojne le za
lokalne zadeve, pač pa tudi za zadeve širšega, tudi drţavnega pomena, kolikor pač zakon
posamezne zadeve ne prisodi drugi lokalni skupnosti ali drţavi sami. (Šmidovnik, 1995,
str. 45).
V praksi nemške občine opravljajo večinoma lokalne zadeve, odstotek prenesenih drţavnih
zadev pa je velik predvsem v mestnih občinah in v okrajih. Nemška občina je funkcionalno
zelo povezana z drţavo. Nemčija je namreč decentralizirana drţava. Uveljavljeno je načelo
o enotnosti vse uprave v posameznih teritorialnih enotah, kar pomeni, da naj bi vse
upravne naloge na terenu izvajala ena sama teritorialna skupnost, kar je na krajevnem
nivoju občina, na širšem teritorialnem območju pa okraj. Svojo majhnost in nesposobnost
opravljanja nalog, za katere so pristojne, nemške občine rešujejo z zdruţevanjem v t.i.
urade (Ämter). Uradi so zveze občin z lastnostjo pravne osebe.
Za nemški model lokalne samouprave lahko trdimo, da mu njegova organizacija in
teritorialna struktura omogočata dovolj učinkovito in racionalno delovanje lokalnih
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skupnosti. Tudi zaradi svoje dolge zgodovinske tradicije je nemška lokalna samouprava
močno vplivala na ureditev lokalne samouprave v sosednjih deţelah, med drugim tudi v
Sloveniji.
Lokalna samouprava v Sloveniji je bila uspešno urejena šele leta 1991 z novo slovensko
ustavo. Nova ustava je lokalni skupnosti namenila častno mesto med drugimi temeljnimi
političnimi načeli, s katerimi Slovenija opredeljuje svoje drţavno ureditev. Tako je po 9.
členu ustave v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava (Šmidovnik, 1995, str. 156).
Na podlagi tega lahko drugo hipotezo zavrţemo. Slovenija se glede pristojnosti izvajanja
nalog iz področja socialnega varstva ne more primerjati z Nemčijo. Slovenija je
parlamentarna republika, Nemčija pa zvezna republika in ţe na podlagi drţavne ureditve
se pristojnosti lokalnih skupnosti v drţavah med seboj močno razlikujejo. Sama menim, da
je nemška ureditev lokalne samouprave veliko boljša kot je pri nas. Mislim, da je prav, da
ima lokalna skupnost čim večjo samostojnost, saj se tako naloge opravljajo bolje in
hitreje. Seveda pa se mora opravljati manjši nadzor nad delovanjem lokalnih skupnosti. V
Sloveniji se pripravljajo na tem področju spremembe, a do njih prihaja počasi. Naslednji
korak, ki se naj bi ga storilo, je uvedba regij oziroma pokrajin, kar bi slovensko lokalno
samoupravo pribliţalo evropskim standardom. Regionalna raven bi tako pomenila rešitev
za opravljanje vseh tistih nalog, ki presegajo zmoţnosti občin, a so velikega pomena za
kakovost ţivljenja prebivalcev določenega območja. Take naloge so zagotovo naloge s
področja socialne varnosti, saj je njihov temeljni cilj blaginja prebivalcev.
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5 ZAKLJUČEK

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne socialno varstvene storitve nudi
Slovenija, kdo izvaja te storitve, kako se financirajo ter vse našteto primerjati z ureditvijo
teh zadev v Nemčiji.
Najprej sem postavila v kontekst, kaj sploh je in kaj obsega socialno varstvena dejavnost.
Z opredelitvijo tega pojma je povezanih še veliko drugih pojmov. Tako socialno varstvene
dejavnosti ne moremo pojasniti, ne da bi prej omenili, kaj pomenita socialno varstvo in
socialna varnost. Pri preučevanju pojmov sem ugotovila, da je definicij socialno varstvene
dejavnosti veliko. Vzrok za to je, da je področje socialne politike relativno mlado področje,
ki ga strokovnjaki še preučujejo. Sistem socialno varstvenih dejavnosti se lahko izvaja v
materialnih dobrinah, denarnih pomočeh ter storitvah. Namenjen je posameznikom ali
skupinam ljudi, ki se znajdejo v socialni stiski.
Področje socialno varstvenih storitev ureja več različnih pravnih virov. Če pogledamo
zgodovino socialne politike v Sloveniji, lahko rečemo, da je le-ta doţivela razcvet po drugi
svetovni vojni. Bistveni zakon, ki je uvedel spremembe na tem področju je Zakon o
socialni varnosti iz leta 1992. S tem zakonom se je pričel razvoj pluralizma izvajalcev
socialno varstvenih storitev. V preteklosti so bili ponudniki in izvajalci teh storitev preteţno
drţavne ustanove, zakon pa je vključil med izvajalce tudi nevladne organizacije in
zasebnike.
S pomočjo zakonodaje, ki ureja področje socialnega varstva in nalog lokalnih skupnosti, ki
jih določa Zakon o socialnem varstvu, sem prišla do spoznanja, da je lokalnim skupnostim
v upravljanje prepuščen le manjši deleţ urejanja storitev in nalog s tega področja. In še ta
deleţ je podrobno zakonsko določen. Na podlagi tega lahko rečem, da je urejanje
področja socialnega varstva v Sloveniji prej centralizirano kot decentralizirano, saj so
občine v večini primerov zgolj izvajalke s strani drţave določenih nalog.
Sama lestvica socialno varstvenih storitev v Sloveniji je zelo raznolika. Storitve so
podrobno opisane predvsem v Zakonu o socialne varstvu ter v podzakonskih aktih,
predvsem v različnih pravilnikih. Drţava bi se morala bolj potruditi pri izvajanju teh
storitev. Sicer poznamo v Sloveniji veliko različnih izvajalcev tako iz javnega kot
zasebnega sektorja. Problem se pojavi predvsem pri izvajanju socialno varstvenih storitev
s strani javnega sektorja. Drţava bi morala dati večjo samostojnost lokalnim skupnostim
pri izvajanju teh storitev. Storitve bi bile tako bolj dostopne drţavljanom, drţava pa bi
izvajala samo kontrolo nad delom lokalnih skupnosti.
Če primerjam izvajanje socialno varstvenih storitev v Sloveniji z izvajanjem v Nemčiji,
lahko zaključim, da imajo v Nemčiji veliko vlogo na tem področju dobrodelne in verske
ustanove, medtem ko v Sloveniji ni tako. Nemčija ima na podlagi zakona ustanovljenih
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šest zdruţenih svobodnih dobrodelnih ustanov, ki skrbijo za izvajanje socialno varstvenih
storitev. Njihovo delo je podobno kot delo občine na tem področju. Ustanove imajo veliko
samostojnost, z drţavo pa imajo sklenjeno pogodbo za izvajanje teh storitev. Ustanove
nudijo tako svetovanje, preventivno pomoč, denarno in materialno pomoč, institucionalno
varstvo ter druge oblike socialnega varstva ljudi, ki se znajdejo v stiski. Delo zaposlenih v
taki organizaciji je v večini primerov prostovoljno in neprofitno. Storitve socialne varnosti
izvaja in nudijo tudi verske organizacije.
Glavna razlika na področju socialno varstvenih storitev med Slovenijo in Nemčijo se je
pojavila pri izvajanju teh storitev na nivoju lokalne samouprave. Ker imata drţavi različno
drţavno ureditev, lahko ţe na podlagi tega sklepamo, da bosta različno urejali zadeve na
nivoju lokalne samouprave. Za Nemčijo je značilno, da ima decentraliziran tip lokalne
samouprave, zato drţava prenese večino zadev na deţele, te pa na niţje oblike lokalne
samouprave, to je okraje in občine. S tem se delo po nivojih razporedi in je bolj dostopno
drţavljanom. Drţava večinoma samo nadzira delo lokalnih skupnosti in jim daje smernice
in nasvete. V Sloveniji ima drţava na področju socialne politike še vedno največjo moč.
Ţelje in cilji drţave so, da bi se v prihodnjih letih bolj pribliţala nemškemu tipu uprave in
bi upravo decentralizirala. Delovanje uprave na vseh pravnih področjih naj bi bilo
fleksibilno in učinkovito. Do tega naj bi prišlo med drugim tudi s prenosom in razdelitvijo
nalog z nivoja drţave na niţje teritorialne enote, torej občine in v bodoče tudi pokrajine.
V Evropi se po vseh drţavah, ki niso visoko razvite, pojavlja trend decentralizacije in
prilagodljivosti upravljanja ter zmanjšanja nepotrebnih stroškov drţave. Tako Slovenija kot
Nemčija se trenutno spopadata s krizo socialne drţave, predvsem zaradi naraščanja
stroškov, povezanih z demografskimi gibanji in s tem spreminjanem sistema socialne
varnosti. Da bi se drţavi rešili iz te krize, menim da je potrebna prenova institucij javne
uprave. Potrebno je jasno določiti naloge in cilje posamezne institucije ter nenehno
izobraţevati kadre javne uprave. K socialni ogroţenosti lahko prispevamo tudi drţavljani
sami, tako da smo socialno bolj odgovorni do druţbe, v kateri ţivimo ter do ljudi, ki ţivijo
z nami in so socialno ogroţeni. Če se znajdejo v socialni stiski, jim skušajmo pomagati po
svojih najboljših močeh.
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